
 

או תחום  מומחיות תפקיד בועדה במוסד מחלקה
 עיסוק

 שם חבר הועדה תואר אקדמי

 שם פרטי שם משפחה

 ערן לייטרסדורף .Prof. M.D רפואה פנימית יושב ראש הועדה נימיתפ

פנימית, רפואה  מ"מ יושב ראש פנימית
 פרמקולוגיה קלינית

Prof. M.D. יוסף קרקו 

המטולוגיה, רפואה  מ"מ יושב ראש המטולוגיה
 פנימית.

Prof. M.D. נטע גולדשמידט 

מיקרוביולוגיה 
 ומחלות זיהומיות

מיקרוביולוגיה  מ"מ יושב ראש
ומחלות זיהומיות, 

 רפואה פנימית

Prof. M.D. רן ניר פז 

 יעל דקל M.D עיניים נציגת הנהלה הנהלה

 ינון בודה M.D אף אוזן גרון נציג הנהלה הנהלה

 תמר אלרם M.D מיילדות וגניקולוגיה נציגת הנהלה הנהלה

ל ומשפטן, רופא טיפ נציג ציבור נציג ציבור
 נמרץ, הרדמה

Prof. M.D. JD צ'רלס ספרונג 

 מייק בלאס LL.M. MC MPA עו"ד נציג ציבור נציג ציבור

 נורית וגנר Ph. D סיעוד - נציגת ציבור נציגת ציבור

מדעי המדינה  - נציגת ציבור נציגת ציבור
 וספרות אנגלית

B.A. דניאלה יונס 

ניהול סיכונים,  – נציגת ציבור  נציגת ציבור 
 טיפול נמרץ, סיעוד

Ph.D אורלי תורן 

 דן שפי .LL.B עו"ד נציג ציבור  נציג ציבור 

נציגת הלשכה  הלשכה המרכזית
 המשפטית

 שרית בר אור .LL.B עו"ד

 ענבל קרמר MBA  נציגת רוקחות רוקחות

 אביטל אילת MSc חברת ועדה נציגת גנטיקה גנטיקה

 שירי שקדי רפיד PHD וועדה תחבר נציגת גנטיקה גנטיקה

 נוויל ברקמן .Prof. M.D פנימאי, פולמונולוגיה חבר ועדה מכון הריאה

 2022 בינואר 1מרכז רפואי הדסה תוקף הרשימה: 

 

 חברי ועדת הלסינקי המוסדית



-לאקומנהל היחידה 
קרדיולוגיה בהר 

 הצופים.

 דוד ליבוביץ .Prof. M.D פנימאיה, קרדיולוגי חבר ועדה  

, אנדוקרינולוגיה ועדה  תחבר אנדוקרינולוגיה
 פנימאית

Prof. M.D. רבקה פולק-דרזנר 

מיקרובויולוגיה 
 ומחלות זיהומיות

פנימאי,  חבר ועדה 
 מיקרוביולוגיה

Prof. M.D. אלון מוזס 

 יקיר רוטנברג MD-MPH אונקולוגיה, גריאטריה חבר ועדה  אונקולוגיה

 אביעד זיק .Ph.D M.D אונקולוגיה רפואית חבר ועדה  אונקולוגיה

 אלכס לוסוס .Prof. M.D אונקולוגיה-נוירו חבר ועדה  נוירולוגיה

אימונולוגיה, -נוירו ועדה  תחבר נוירולוגיה
 הדמיה, פסיכיאטריה

Prof. M.D Ph.D נטע לוין 

אורתופדיה הר 
 הצופים

 לאוניד אריה  קנדל .M.D אורתופדית מפרקים חבר ועדה 

 יוסי עזרא .Prof. M.D נשים, מיילדות חבר ועדה  נשים ומיילדות

פתולוגיה, אובסטטרי,  ועדה  תחבר פתולוגיה
 שליה, שליה נעוצה

M.D. קרן מאיר 

מנהלת מחלקת טיפול 
 נמרץ פנימית

טיפול נמרץ פנימאית,  ת ועדהחבר
נהל מערכות כללי, מ
 בריאות

Prof. M.D. סיגל סבירי 

מנהל יחידת 
פסיכיאטריה אמב' 

 מבוגר

פסיכיאטריה,  חבר ועדה 
 וירולוגיה, גנטיקהנ

Prof. M.D. רונן סגמן 

מנהלת יחידת 
 פסיכיאטריה של הילד

פסיכיאטרית   ת ועדהחבר
 מתבגרים, ילדים

M.D. אסתי גלילי 

 דבורה רונד .Prof. M.D המטולוגיה ועדהת חבר המטולוגיה

 דוד שוסיוב .M.D ריאות, ילדים חבר ועדה ריאות, ילדים

 רדגונד עאמר .M.D עיניים חברת ועדה עיניים



 ,DMD, MSc MHA רפואת שיניים חברת ועדה אנדודונטיה
MPH 

 גלית אלמוזנינו

מנהלת יחידת 
מלנומה 

 ואימונותרפיה

 מיכל לוטם .Prof. M.D אונקולוגיה ועדה תחבר

מנהל מחלקת 
 גריאטריה שיקומית

 ג'רמי ג'קובס .Prof. M.D גריאטריה חבר ועדה

מנהל יחידת שיכוך 
 כאב

 אליעד דוידסון .Prof. M.D כאב והרדמה חבר ועדה

מנהל שירות מחלות 
 עיניים

 אדוארד אברבוך .M.D עיניים חבר ועדה

 וולסקי רובל RN EdD סיעוד ועדהחברת  בית הספר לסיעוד
 

 אנה

בית הספר לבריאות 
 הציבור

מ"מ יו"ר וועדת  ועדה חבר
 הנתונים

Prof. M.D. חגי לוין 

מנהל מחלקת רפואה 
 דחופה

פנימאי, רפואה  חבר ועדה 
 דחופה, עו"ד

Prof. M.D. יעקוב  אסף 

פנימאי, ראומטולוגיה,  חבר ועדה  ראומטולוגיה
 אימונולוגיה

Prof. M.D. אלדד בן שטרית 

מנהל מחלקת פנימית 
 ד'

פנימאי, פולמונולוגיה,  חבר ועדה 
-אימונותרפיה, אונקו

 אימונולוגיה

Prof. M.D. צבי פרידלנדר 

מנהל מחלקת פנימית 
 הר הצופים

פרמקולוגיה קלינית,  חבר ועדה 
 פנימאי

Prof. M.D. מרדכי מושקט 

מנהלת מחלקת 
 השתלות מח עצם

מטולוגיה, ההשתלות,  ועדה  תחבר
 אונקולוגיה, פנימאית

Prof. M.D. פולינה סטפנסקי 

נוירולוגיה,  ועדה ת חבר נוירולוגיה
 אימונולוגיה

Prof. M.D. עדי וקנין 

 מרק גוטקין MBBS שריר-נוירולוגית עצב חבר ועדה  נוירולוגיה



מנהל מחלקת 
 כירורגית הר הצופים

 מאז"ה .Prof. M.D כירורגיה אנדוקרינית חבר ועדה 
  

 חגי

מנהל מחלקת 
 אורתופדיה עין כרם

אורתופדיה, טראומה,  חבר ועדה 
 כירורגיה, טיפול נמרץ 

Prof. M.D. רמי מושיוב 

כירורגיה פה ולסת,  חבר ועדה  כירורגית פה ולסת
רפואת שיניים, 
מכשור כירורגי, 

מכשורי ניווט, א.א.ג., 
פלסטיקה, 

אורתופדיה, רפואה 
 כללית

Prof M.D., D.M.D 

 

 נרדי כספי

 שאול ענתבי Prof. M.D אונקולוגיה-גניקו חבר ועדה  

מנהל מחלקת 
 פסיכיאטריה

פסיכיאטריה,  חבר ועדה
 נוירולוגיה

Prof. M.D. עומר בונה 

מנהל מחלקת 
 המטולוגיה

 משה גת .M.D פנימאי, המטולוגיה חבר ועדה

עור ומין, סרטן העור,  חברת ועדה 
 פסיכודרמטולוגיה

Prof. M.D. ורה ליבוביץ 

ילדים,ראומטולוגיה,  חבר ועדה ילדים
אימונולוגיה קלינית 

 ואלרגיה בילדים

M.D. אלי אייזנשטיין 

אנדוקרינולוגיה,  חבר ועדה אנדוקרינולוגיה
 פנימאי

Prof. M.D. בנימין גלזר 

מנהל יחידת 
אונקולוגיה של 

 הריאות

 חובב נחושתן Prof. M.D.,PhD פנימאי, אונקולוגיה חבר ועדה

מנהלת בית הספר 
 לבריאות הציבור

מורה בית ספר  חברת ועדה
 לבריאות הציבור

Prof. M.D. רונית קלדרון 

 פרידה גנץ -דקייזר .Prof. M.D בית ספר לסיעוד חבר ועדה סיעוד



 ישראל גוסטמן .M.D קרדיולוגיה חבר ועדה  קרדיולוגיה

מנהל יחידת הרדמה 
 אם וילד

 יהודה גינוסר .Prof. M.D הרדמה חבר ועדה 

 שגית שטרן שביט .M.D א.א.ג, נוירוכירורגיה חברת ועדה  מחלקת א.א.ג.

 דן גילון .Prof. M.D מחלקת קרדיולוגיה  החבר ועד קרדיולוגיה

 יורם ווייל .Prof. M.D מחלקת אורטופדיה חבר ועדה  אורתופדיה

ראש צוות אבטחת 
 מידע

תשתיות  -אמ"מ  חברת ועדה 
אבטחת  -וטכנולוגיה 

 מידע

B.A. ליזה גבאי 

 


