
 דוא"ל טלפון תפקיד שם  נושא המחקר תחום המחקר
 

תאי גזע וביולוגיה 
 וסקולרית

תאי גזע במחלות 
 קרדיוווסקולריות

פרופ' ארנון 
 בלום 

  
הנהלה, ממונה 

על אקדמיה 
 ומחקר

  

050-
6267559 

  
ablum@pmc.gov.il 
תפקוד אנדותל במצבי   

דלקת ומחלות 
 אוטאימוניות

תזונה ומחלות  
 קרדיווסקולריות

            

   ד"ר ארז קכל ניתוחי מעקפים כירורגית לב
מנהל יח' ניתוחי 

 לב
  

052-
6668274 

  
EKachel@pmc.gov.il 
  

 ניתוחי מסתמים

מכונת לב ראות 
       וסיבוכים בניתוח לב

  NAFLDהקשר בין  פנימית א'
 ופיאלונטריטיס

ויליאם  ד"ר 
 נסיר

מנהל מחלקה 
 פנימית א

054-
6637204 

wnseir@pmc.gov.il 

  NAFLDהקשר בין 
 ומחלת ראות חסימתית

  NAFLDהקשר בין 
 לבין סרטן המעי הגס

ביצוע מוקדם של פיום 
 קנה בחולה המונשם

   VTE ו   NAFLD 
 -ארועים טרומבו

         אמבוליים

פרופ' משה בן  אולטרהסאונד עוברי  ויולדותנשים 
 עמי 

מנהל מחלקת 
 גינקולוגיהנשים ו

054-
4536662 

  

  mbenami@pmc.gov.il 
  

פרופ' בן שלמה  מניעת כשלים ברפואה 
 יזהר

רופא נשים 
 ויולדות

052-
6124781 

ibenshlomo@pmc.gov.il 

 קונספטים אבולוציוניים

מיילדות גינקולוגיה 
 ופריון

מנהל היח' הריון   ד"ר יורי פרליץ  סיבוכי היריון 
 בסיכון גבוה

  

050-
6267439 

Yperlitz@pmc.gov.il 
 הריון בסיכון גבוה   

ליצנות רפואית עם 
 נפגעי אלימות מינית

רופאה מרכז  ד"ר נסיה לנג 
 טנ"א

050-
6267553 

  

NLang@pmc.gov.il 

השלכות תקיפות מיניות 
 על קרבנות

ד"ר סופיה  הריון בר סיכון 
 סולצמן 

רופאה אגף נשים 
 ומיילדות 

050-
6268077 

ssoltsman@pms.gov.il 

      

ד"ר טטיאנה  פיזיולוגיה של פגים  ניאונטולוגיה
 סמולקין 

מנהלת  מחלקת 
 וילודיםפגים 

04-
6652327 

tsmolkin@pmc.gov.il 

זיהומים מולדים 
 ונרכשים בפגיה

 זיהומים בפגים ויילודים 

השפעות של ליצנות 
רפואית על התפתחות 

מערכת העצבים של 
פגים ועל תפקוד ההורים 

 וצוות הפגיה 

-050 רופא בכיר  ד"ר סעב רונק 
6268501 

Rsaab@pmc.gov.il 

mailto:mbenami@pmc.gov.il 
mailto:tsmolkin@pmc.gov.il
mailto:Rsaab@pmc.gov.il


 

      

כירורגיה פה 
 ולסת 

ד"ר עימאד אבו  טראומה של הפנים
 אל נאג 

מח' מנהל 
פה כירורגיה 

 ותולסת

04-
6652346 

iabu@pmc.gov.il 

 זיהומי ראש צוואר

עיוותים מולדים באזור 
 צווארראש 

 מפרקי הלסת

 אונקולוגיית ראש צוואר

גידולי ראש צוואר 
 בילדים 

הקשר בין מחלות 
חניכיים ומחלות 

 סיסטמיות

-04 רופא  ד"ר ערן פרונט
6652346 

EFront@pmc.gov.il 

השפעת טיפול חניכיים 
 על מחלות כרוניות

רגנרציה של רקמה רכה 
 וקשה סביב שתלים

       ושניים

 RNAמוערבות מיקרו  לוגיהקרדיו
 במחלות לב  וכלי דם 

פרופ' עופר 
 אמיר

מנהל המערך 
 הקרדיווסקולרי 

04-
6652468 

oamir@pmc.gov.il 

 RNAמוערבות מיקרו 
 במחלות לב  וכלי דם 

ד"ר נטליה 
 וולינסקי 

מנהלת המעבדה 
לחקר סוכרת 

 ומטבוליזם

052-
2272367 

nvolinsky@pmc.goc.il  

-מדדים פרוגנוסטיים ב
TAVI Patients 

מנהל יחידת  ד"ר פביו קוזניץ
 צינתורים 

050-
6262904 

fkusniec@pmc.gov.il 

הגישה לנוגדי טסיות 
 במנותחי לב

רופא בכיר יחידה  דיאבד"ר סאמר 
 לכירורגית לב 

054-
9879546 

dsammer@pmc.gov.il 

מנגנונים  –פרפור עליות 
 ביולוגיים

ד"ר איברהים 
 מרעי

מנהל יחידת 
 אלקטרופיזיולוגיה 

054-
4990238 

imarai@pmc.gov.il  

-מדדים פרוגנוסטיים ב
TAVI Patients 

מנהל יחידה  ד"ר דיאב גאנם 
 לטיפול נמרץ לב 

050-
6267578 

dganem@pmc.gov.il  

מדדים קליניים באירוע 
 כלילי חריף

מנהל יחידת  ד"ר גור מיינצר  פיזיולוגיה של המאמץ 
 קרדיולוגיה ילדים 

054-
3078940 

gmainzer@pmc.gov.il 

מכניקה של שריר הלב 
 במחלות מסתמים

מנהל יחידת אקו  ד"ר שמי קרסו
 לב 

050-
2186587 

scarasso@pmc.gov.il 

מחלות שריר הלב 
 )ראשוניות או משניות(

 לב סיסטוליתאי ספיקת 

אי ספיקת לב עם תפקוד 
 סיסטולי שמור

מודלים תלת מימדיים 
 של חדרי הלב

המסתם המיטרלי 
 והאורטלי

 

mailto:nvolinsky@pmc.goc.il
mailto:fkusniec@pmc.gov.il
mailto:dsammer@pmc.gov.il
mailto:%20imarai@pmc.gov.il
mailto:%20dganem@pmc.gov.il
mailto:gmainzer@pmc.gov.il


      

   אורולוגיה
אין אונות ותכשירים 

 חדשים

ד"ר אלכס 
 קונסטנטינובסקי

מנהל יח' 
 אורולוגיה

050-
6267433 

akonst@pmc.gov.il 

היווצרות אבני מנגנון 
 כליה

רופא יח'  ד"ר גיורא כץ
 אורולוגיה

053-
3032780 

GKatz@pmc.gov.il 

הבנת מנגנונים 
       באורולוגיה

מנהל מכון   פרופ' פריד נחול  נפרופתיה סכרתית  נפרולוגיה
 נפרולוגיה

050-
6260690   

fnakhoul@pmc.gov.il 

-αשימוש בחלבון 
klotho מרקר חדש -כביו

לניבוי התפתחות רעלת 
הריון או האטה בגדילה 

 תוך רחמית

   ד"ר ענבל דהאן 
  
  

04-
6652768 

idahan@pmc.gov.il 

שינויים של נוקלאוטיד 
 Singleיחיד )

Nucleotide 
Polymorphism, 

SNP'S   בגן )ATG5 
השייך למסלול 

האוטופגיה בקרב חולי 
נפרופתיה ורטינופטיה 

 סוכרתית 

השפעת 
המיקרופלואורה במעי 

 IgAעל התפתחות 
Nephropathy .       

פרוטוקול לטיפול בכאב  ד"מלר
בינוני עד חזק בחולי 

 מלר"ד עם ובלי פנטניל  

מנהל המחלקה  אור-ד"ר ערן טל
 לרפואה דחופה

04-
6652850 

etalor@pmc.gov.il 

הדגמה על קולית של 
ורידי הצוואר ככלי 

קוצר נשימה  להערכת
חריף במחלקה לרפואה 

דחופה וזיהוי של אי 
 ספיקת לב חריפה

ד"ר בת שבע 
 צדוק

רופאה בכירה 
במיון מומחית 

ברפואה פנימית 
 ורפואה דחופה

050-
2628173 

btzadok@pmc.gov.il 

 אבחון תסחיף ריאתי
      

עובי רקמה סיבי עצב  יחידת עיניים 
 OCTהראיה במכשיר 

 בנשים בהריון 

ד"ר חנין 
 חביב-ג'באלי

מנהלת יחידת 
 עיניים 

050-
6268059 

hjabely@pmc.gov.il 

 השתלת קרנית

 רטינופתיה סוכרתית

השתלות קרנית 
 למלריות

ד"ר שמואל 
 גרפי

רופא בכיר יחידת 
 עיניים 

050-
6268001 

SGraffi@pmc.gov.il 

מחלות זיהומיות של 
 הקרנית

התמרה חושית מראיה 
 למישוש בעיוורים 

פתוגנזה של זיהומי 
 אמבות בקרנית

mailto:btzadok@pmc.gov.il
mailto:hjabely@pmc.gov.il
mailto:SGraffi@pmc.gov.il


            

פרוגנוזה של חולים עם  המטולוגיה
MULTIPLE 
MYELOMA  על סמך
 נתוני מעבדה

מנהל מכון  ד"ר שי יגנה
 המטולוגיה

050-
6267435 

SYeganeh@pmc.gov.il 

      

תפקוד תאי  ראומטולוגיה
במחלות  אנדותליאלי 

 ראומטיות אנפלמטוריות

מנהל יחידת  ד"ר עדוי מוחמד
 ראומטולוגיה

054-
4564960 

limak@012.net.il 
MAdawi@pmc.gov.il 

RJEUMATOID 
ARTHRITIS 

SLE 

MIXED 
CONNECTIVE 

TISSUE DISEASE       

שכיחות בזיהומים בדרכי  מחלקת ילדים
השתן בילדים אחרי 

 ברית

ד"ר סעיד 
 אבוזייד

מנהל מחלקת 
 ילדים 

  
  
  
  
  
  
  
  

SAboZaid@pmc.gov.il 

ניבוי דלקת ריאות 
-בילדים הסובלים מ

RSV 

ניבוי חיידקים עמידים 
 בשתן

השוןאה בין שקיעת דם 
בניבוי מחלה  CRPל 

 זיהומית משמעותית

ראש  CTסקירת 
 בחבלת ראש

צמיחת חיידקים 
בילדים בתרבית צואה 

 משלשלים

מתן סטרואידים בילדים 
 חולים עם פיאלונפריטיס

הקשר בין חוסר ברזל 
 ופרכוסי חום בילדים 

זיהומים בדרכי השתן 
 בילודים

מנהל יחידת  ד"ר ואהיל נאסר 
 נפרולוגיה ילדים 

0506-
267756 

wnasser@pmc.gov.il 

מרקרים דלקתיים 
       במחלות כליה בילודים

מנהלת יחידה  ד"ר אורנה ניצן  זיהומים בדרכי השתן מחלות זיהומיות
 למחלות זיהומיות 

 
onitzan@pmc.gov.il 

אפידמיולוגיה של 
החיידק קלוסטרידיום 

       דיפיציל 

עמידות החיידק ה.  גסטרו ילדים
 פילורי בילדים 

מנהל יחידת  ד"ר אבי און 
גסטרו ותזונה 

 בילדים 

050-
6267430 

aon@pmc.gov.il 

      

מדדי דלקת במחלת  דרמטולוגיה 
 האקנה

מנהל שירות  ד"ר ריאד קסאם 
 רפואת עור ומין 

050-
5924388 

rkassem@pmc.gov.il 

 מחלת הפסוריאזיס

mailto:SYeganeh@pmc.gov.il
mailto:limak@012.net.il
mailto:wnasser@pmc.gov.il
mailto:aon@pmc.gov.il
mailto:rkassem@pmc.gov.il


מאפיינים אפידמיולוגיים 
של פטרת הקרקפת 

 בילדים

נשאות עורית של 
חיידקים עמידים )בפרט 

MRSA) 

      

IVF  גורמי סיכון לתגובה
שחלתית ירודה בנשים 

שעוברות טיפול בהפריה 
 גופיתחוץ 

-IVF 04מנהל יחידת  פרופ' יונס ג'וני
6652275 

JYounis@pmc.gov.il 

גידול תאי ספרמטוגוניה 
הומאנית בתרבית תאים 

אצל גברים עם 
אזוספרמיה לא 

 חסימתית

שאיבת זירעונים 
מהאשך אצל גברים עם 

אזוספרמיה לא 
 חסימתית

תאי גזע בדם פריפרי 
אצל נשים עם אי פריון 
 מסיבה אנדומטריאלית

תאי גזע בדם פריפרי 
אצל נשים עם אי פריון 

 חוזרים IVFוכישלונות 

 Protein Cרמת 
Global assay  אצל

נשים עם הריונות 
תאומים: הריונות לאחר 

הפריה חוץ גופית 
לעומת הריונות 

 ספונטניים

 Insulinטיפול ע"י 
sensitizers  בנשים עם

השמנת יתר וכישלונות 
IVF חוזרים 

 -השפעת הטיפול ב
Insulin sensitizers  

על רירית הרחם בנשים 
עם עודף משקל 

       IVF -העוברות טיפול ב

-השפעות איסכמיה רה כירורגיה
 פרפוזיה ברקמות

ד"ר אביאל 
 מעודד 

רופא בכיר 
מחלקה 

 לכירורגיה כללית 

054-
5613729 

 ameoded@pmc.gov.il 

 רפואה ומקרא

איסכמיה ורהפרפוזיה 
 ברקמות

 רפואה והלכה

 טראומה

 מיקרוביום במעי גס
 

השפעת מוזיקה על 
       מחלה



 

ד"ר חמייסי  ניתוחי שברים אורטופדיה
 סאקר

 
 

-054 אורטופדיה
9033026 

skhamaisy@pmc.gov.il 

      

לזיהוי של  MS-שימוש ב חוקרים
מיקרוארגניזמים וקביעת 

 טייפינג

ד"ר אבי פרץ  
מיקרוביולוגיה 

 קלינית 

מנהל מעבדה 
מיקרוביולוגית 
 ומכון המחקר 

050-
6268012 

aperetz@pmc.gov.il 

עמידות חיידקים 
 לאנטיביוטיקה

 שימוש במדדי דלקת
 לניבוי חומרת זיהומים

מנגנוני אלימות של 
 החיידק ה. פילורי

מעבר חיידקים עמידים 
 מאם לילוד

אפידמיולוגיה של מחלות 
זיהומיות ובפרט חיידקים 

 עמידים

ד"ר מאיה אזרד 
מיקרוביולוגיה 

ואימנולוגיה 
 קלינית 

מנהלת מעבדה 
 למחלות זיהומיות 

054-
9477343 

MAzrad@pmc.gov.il 

איפיון תגובה חיסונית 
 במצבי זיהום

  

הבנת המנגנונים 
העומדים מאחורי 

התפתחות נפרופטיה 
 סכרתית

ד"ר ענבל דהאן  
ביוכימיה 

 ומטבוליזים 

מנהלת מעבדת 
מחקר סכרת 

 ומטבוליזים 

052-
8617941 

IDahan@pmc.gov.il 

 Dהשפעת ויטמין 
 במניעת נפרופטיה

שינוים של נוקלואיטיד 
יחיד בגנים השייכים 

 למסלול האוטפגיה

 IGAמיקרוביום בחולי 
 נפרופטי

החלבון אלפא קלוטו 
בהיריון תקין 

ובהתפתחות סיבוכי 
 היריון שונים

mailto:skhamaisy@pmc.gov.il
mailto:aperetz@pmc.gov.il
mailto:MAzrad@pmc.gov.il
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