
       5102עבודות גמר בוגרים 

          

 שם פרטי מסלול
שם 

 משפחה
 בית חולים מחלקה מנחים נושא עבודת גמר

 לפני ואחרי החיסון-וריצלה בישראל אלבז מיטל שנתית6
סואן      -ר גליה גריסרו"ד

 גידי פרת' פרופ
                                      ילדים        

 ילדים                

מרכז רפואי תל , "דנה"בית חולים לילדים 
מרכז , "ספרא"אביב   בית חולים לילדים 

 רפואי שיבא

 אליהו שמרית שנתית6
שימוש בשתלים עורקיים במעקפים לעורים 

טווח טובה הכליליים קשור בהישרדות ארוכת 
 יותר במטופלים מבוגרים

רפאל מור                ' פרופ
ר דימטרי פבני              "ד
 ר נחום נשר"ד

ניתוחי לב חזה                           
ניתוחי לב חזה                             

 ניתוחי לב חזה

  מרכז רפואי תל אביב                                   
מרכז רפואי תל אביב                                

 מרכז רפואי תל אביב

 אסא טל שנתית6
-שינויים במדדי יציבה בחולים בתסמונת פטלו

 821מחקר מקרה ביקורת של :פמורלית
 .חולים

 מרכז רפואי תל אביב אורתופדיה משה סלעי' פרופ

 פורר-אשל אודליה שנתית6

היפרדות פני הזגוגית האחוריים והטיפול 
בהזרקת נוגדי גורם הגדילה של אנדותל כלי 

במחלת ניוון מרכז הראיה , הדם לחלל הזגוגית
 התלוי בגיל

ר מאירה נוידרפר            "ד
עדיאל ברק              ' פרופ

 ר דינה צור"ד

עיניים                                       
                                      עיניים  
 עיניים

מרכז רפואי תל אביב                                     
מרכז רפואי תל אביב                                

 מרכז רפואי תל אביב

 המהלך הטבעי של נחירות ראשוניות בילדים בורוביץ עדי שנתית6
            יעקב סיון ' פרופ

 ר ריבי טאומן          "ד
נ ורפואת שינה בילדים .ט, מכון ריאות
 נ ורפואת שינה בילדים.ט, מכון ריאות

מרכז רפואי תל , "דנה"בית חולים לילדים 
מרכז , "דנה"אביב     בית חולים לילדים 

 רפואי תל אביב

 זרע על ציר הזמןבחינת מגמות שינוי בדגימות  נוי-בר תומר שנתית6
ן           'ר אמנון בוצ"ד

 חיים יעבץ' פרופ
נשים ויולדות                                  

 נשים ויולדות
מרכז רפואי תל אביב                                  

 מרכז רפואי תל אביב

 עדי שנתית6
-גורפינקל

 מוכתר

השוואה רטרוספקטיבית של פרופיל הבטיחות 
והיעילות בין שיטות הטיפול השונות בהרחבת 

 היצרויות בוושט בילדים

ר שלומי כהן             "ד
 שמעון רייף' פרופ

גסטרואנטרולוגיה ילדים                       
 ילדים

מרכז רפואי תל , " דנה"בית חולים לילדים 
 בית חולים הדסה עין כרםאביב  

 גרנות מאיה שנתית6
סיבוכים ותחלואה אימהית בניתוחים קיסריים 

 מתוכננים חוזרים
אסנת גרוץ            ' פרופ

 ר רונן גולד"ד
נשים ויולדות                                    

 נשים ויולדות
       מרכז רפואי תל אביב      , " ליס"בית חולים 
 מרכז רפואי תל אביב, "ליס"בית חולים 

 דנה אלעד שנתית6

השוואה בין כריתה משולבת של שקדים 
ואדנואידים לבין כריתת אדנואידים בלבד 

בטיפול בהפרעות נשימה חסימתיות בשינה 
 בילדים

יעקב סיון             ' פרופ
ר ריבי טאומן              "ד
 ר ארי דירוא"ד

נ ורפואת שינה בילדים .ט, מכון ריאות
נ ורפואת שינה בילדים  .ט, מכון ריאות
 ג.א.כירוגיית א

מרכז רפואי , "דנה"בית חולים לילדים 
מרכז , "דנה"איכילוב   בית חולים לילדים 

, "דנה"רפואי איכילוב     בית חולים לילדים 
 מרכז רפואי איכילוב

 מנדל-ווייג ליאת שנתית6
יעילות ארוכת טווח של ניתוחי טבעות בחיתוך 

 מחקר עוקבה-ידני ולייזר לטיפול בקרטוקונוס
ר אליה לוינגר                "ד

 ישראל קרמר' פרופ
עיניים                                         

 עיניים 
מרכז רפואי תל אביב                                     

 בילינסון, ביןמרכז רפואי ר



 חיים עוז שנתית6
בחולי גלאוקומה עם  RNFLעובי שכבת ה 

 וללא סוכרת

ענת לבנשטיין         ' פרופ
ר קורץ שמעון           "ד
 ר שחר יונתן"ד

עיניים                                        
עיניים                                         

 עיניים

מרכז רפואי תל אביב                                  
מרכז רפואי תל אביב                                

 מרכז רפואי תל אביב 

 רוני  שנתית6
טומשב 
 דינקוביץ

אספקטים פסיכולוגיים ודרכי התמודדות עם 
 מיקוזיס פונגואידס

ר אילן גולדברג              "ד
אלי שפרכר          ' פרופ

 חיימוביץ אניטה' גב

עור ומין                                        
עור ומין                               

 מחלקת עור ומין, פסיכולוגית רפואית

מרכז רפואי תל אביב                                  
             מרכז רפואי תל אביב                   

 מרכז רפואי תל אביב 

 יניב דן שנתית6
בדיקת יעילות מתן אגוניסט לדופמין במניעת 

תסמונת גירוי יתר שחלתי כחלק מטיפולי 
 פוריות

פואד עאזם        ' פרופ
 עמי עמית' פרופ

נשים ויולדות                                  
 נשים ויולדות

מרכז רפואי תל אביב                                  
 מרכז רפואי תל אביב

 כספי רויטל שנתית6
תוצאות סקר ציטולוגיה למניעת סרטן צוואר 
הרחם באוכלוסיה יהודית חרדית בהשוואה 

 לאוכלוסיה חילונית

אסנת גרוץ            ' פרופ 
 ר אדוארדו שכטר"ד

                               נשים ויולדות   
 נשים ויולדות

מרכז רפואי תל אביב                                     
מכבי שירותי , מרכז לבריאות האישה 

 בריאות

 לוין הלנה שנתית6

 Memorial Sloanבחינת מהימנות נומוגרם 
Kettering Cancer Center  בניבוי מעורבות

גרורתית בבלוטת הזקיף בחולי מלנומה 
 בישראל

 מרכז רפואי תל אביב כירורגיה שלמה שינבאום' פרופ

 לושי איתי שנתית6
עיבוד רגשי לקוי אינו סמן מאפיין בנשים אשר 

 פיתחו דיכאון לאחר לידה
 מרכז רפואי תל אביב פסיכיאטריה אמבולטורית בלוך( מיקי)מאיר' פרופ

 רות שנתית6
-לימור

 דניאלי

הקשר בין ממצאי הערכה גריאטרית בחדר 
: המיון לבין תמותה בקשישים מאושפזים

 מחקר חתך רטרוספקטיבי

וסטו             'דן ג' פרופ
 ר אוקסנה בורודין"ד

'                           גריאטריה ד-פנימית 
 'גריאטריה ב

מרכז רפואי שיבא                                         
 מרכז רפואי תל אביב

 נוימן יוסף אריה שנתית6
בעזרת שיטות  INDELמציאת מוטציות מסוג 

DEEP SEQUENCING במחלות 
 .גנטיות

ר נועם שומרון             "ד
 אלי שפרכר ' פרופ

       החוג לביולוגיה תאית והתפתחותית 
 עור ומין

אוניברסיטת תל אביב        , הפקולטה לרפואה
 מרכז רפואי תל אביב

 שנתית6
אלכסנדרה 

 מעין
 נתן

שכיחות אאוזינופילים בתגובות עוריות 
 לתרופות

ר אילן גולדברג        "ד
אלי שפרכר         ' פרופ

 ר אנדראה גת"ד

                 עור ומין                          
עור ומין                                       

 מכון פתולוגי

מרכז רפואי תל אביב                                  
מרכז רפואי תל אביב                               

 מרכז רפואי תל אביב 

 סלוין מורן שנתית6

מאפיינים קליניים בילדים עם מעבדת שינה 
פתולוגית לאחר כריתת שקדים ואדנואידים או 

עקב הפרעת נשימה , אדנואידים בלבד
 חסימתית

 ג ילדים.א.א ר ארי דירוא"ד
מרכז רפואי , "דנה"בית חולים לילדים 

 איכילוב 



 יבגניה שנתית6
סלוצקי 

 בנק
כגורם פרוגנוסטי בחולי מיקוזיס  CRPרמות 

 פונגואידס
ר אילן גולדברג        "ד

 אלי שפרכר        ' פרופ
עור ומין                                            

 עור ומין
מרכז רפואי תל אביב                                     

 מרכז רפואי תל אביב

 פינס נעמה שנתית6
השפעת דומיננטיות צד ההנקה על הרכב חלב 

 אם
ר רונית לובצקי             "ד

 דרור מנדל' פרופ
ילדים                                             

 ילדים
מרכז רפואי תל אביב                , "דואק-דנה 
 מרכז רפואי תל אביב" דואק-דנה"

 פרידמן ערן שנתית6
החשיבות הפרוגנוסטית של הצפיפות היחסית 

של בלוטות לימפה מטסטטיות בחולים עם 
 סרטן הפה

דן פליס                 ' פרופ
 גיל זיו' פרופ

ג וניתוחי ראש צוואר                     .א.א
 ג וניתוחי ראש צוואר.א.א

מרכז רפואי תל אביב                                 
 ם"מרכז רפואי רמב

 פרלמן מקסים שנתית6
 Mycosis Fungoides-ב FOXP3ביטוי 
(MF  )-  מתאם למהלך הקליני ולתגובה

 לטיפול

ר אילן גולדברג        "ד
אלי שפרכר         ' פרופ

 ר אנדראה גת"ד

עור ומין                                           
                           עור ומין            

 מכון פתולוגי

מרכז רפואי תל אביב                                  
מרכז רפואי תל אביב                               

 מרכז רפואי תל אביב 

 קרוב רות שנתית6

דפוסי השתנות של הטיות קוגניטיביות 
והקשר דיכאוניות לאורך המחזור החודשי 

שלהן להעצמת סימפטומי מצב רוח בשלב 
 הלוטאלי

 מרכז רפואי תל אביב פסיכיאטריה אמבולטורית מיקי בלוך' פרופ

 רבינוביץ שירה שנתית6
תוצאות של טיפול ארוך טווח באדאלימומאב 

בחולים במחלת קרוהן במרכז שלישוני 
 למחלות מעי דלקתיות

       ר איריס דותן          "ד
 ר הנית ינאי"ד

היחידה למחלות מעי דלקתיות               
 היחידה למחלות מעי דלקתיות

מרכז רפואי תל אביב                                 
 מרכז רפואי תל אביב

 אבידן יעל שנתית4
בקטרמיה עם חיידקים גרם שליליים מייצרי 

במחלקה לקטמזות רחבות טווח -בטא
 גורמי סיכון ותוצאים: ההמטואונקולוגית

 מרכז רפואי תל אביב זיהומיות עמי-ר רונן בן"ד

 באור סמדר שנתית4
בחינת הרכב הדיאטה ושימוש בתוספי תזונה 

בהשוואה להמלצות , בנשים בעת הריון 
 רחבי-מחקר תצפיתי חתך-הקיימות

ר רונית לובצקי           "ד
 דרור מנדל' פרופ

 ילדים                               ילדים
-דנה"מרכז רפואי תל אביב  , "דואק-דנה 

 מרכז רפואי תל אביב" דואק

 בלר תמר שנתית4

המתאם בין אנליזה כמותית של אולטרסאונד 
מוח בפגים להתפתחות נוירומוטורית בפגים 

 קטני משקל
 .מחקר חתך

 מרכז רפואי תל אביב, דואק-דנה נוירולוגיה ילדים חיים בסןר "ד

 רוני שנתית4
גורדון 
 שוורץ

כסמן פרוגנוסטי בקרב  HO1פולימורפיזם של 
מחקר  -חולי סרקואידוזיס באוכלוסיה יהודית 

 מקרה ביקורת
 מרכז רפואי תל אביב מעבדה ריאה ואלרגיה ליזי פיירמן' פרופ



 הופמן יעל שנתית4
הקשר בין טיפול ביולוגי לסמנים סרולוגים 

 בחולים במחלת קרוהן
 מרכז רפואי תל אביב המכון למחלות דרכי העיכול והכבד ר איריס דותן"ד

 הנדלר מיריאל שנתית4
השוואה בין כריתת מעי גס מורחבת לכריתת 

 מעי גס מקטעית בחולי
 .חזרת המחלה וניתוח חוזר: קרוהנס קוליטיס

 מרכז רפואי תל אביב כירורגיה  ינסקי'ר חגית טולצ"ד

 לוי מור שנתית4

השפעת רווח הזמן מניתוח ועד התחלת טיפול 
ובנטי מבוסס אוקסליפלטין 'אדג

על  3באדנוקרצינומה של המעי הגס שלב 
Overall survival וDisease Free Survival 

משה ענבר            ' פרופ
 ר רוית גבע"ד

 אונקולוגיה                    אונקולוגיה
מרכז רפואי תל אביב                      מרכז 

 רפואי תל אביב

 סקלוט אבי שנתית4
השוואת קצב הנשימה התאית בטסיות דם בין 

, לצעירות בריאותחולות אנורקסיה נרבוזה 
 והקשר להוצאה האנרגטית במנוחה

 מרכז רפואי תל אביב היחידה לתזונה קלינית נחום ויסמן' פרופ

 פרחי אדיר שנתית4
הגורמים המשפיעים על בחירת מקור הזנה 

-מחקר תצפיתי חתך-ותרכובת מזון לתינוק
 רחבי

ר רונית לובצקי           "ד
 דרור מנדל' פרופ

 ילדים                                ילדים
-דנה"מרכז רפואי תל אביב  , "דואק-דנה

 מרכז רפואי תל אביב" דואק

 פישר אור שנתית4
זיהוי גורמים מנבאי כשלון טיפולי בפרוטוקול 

 בחולי פסוריאזיס וולגריס( גקרמן-רה)גקרמן 
ר חגית מץ                 "ד

 אלי שפרכר' פרופ
 עור                                   עור

מרכז רפואי תל אביב               מרכז רפואי 
 תל אביב               

 שחל טליה שנתית4
ערכי סף של לויקוציטים בדגימות כיח מגורה 
 -במצבים פתולוגיים שונים בהשוואה לבריאים

 מחקר חתך
 מרכז רפואי תל אביב המכון למחלות ריאה ואלרגיה ליזי פיירמן ' פרופ

 שפנר אורן שנתית4

 Expandable Proximalההשוואה בין 
Femoral Nail ו-Distal Locking Proximal 
Femoral Nail  לטיפול בשברים
 .מחקר עוקבה רטרוספקטיבי, פריטרוכנטריים

ר אלי שטיינברג          "ד
יק            'צ'ר אופיר צ"ד
 ר אסף כדר"ד

אורתופדיה                        אורתפודיה                      
 אורתופדיה

מרכז רפואי תל אביב               מרכז רפואי 
 תל אביב               מרכז רפואי תל אביב

 


