
שם משפחה (מנחה)שם (מנחה)תוארשם פרטישם משפחהשם העבודה
(מנחה)

ההשפעה של כבד שומני על מהלך וחומרת דלקת 

ריאות נרכשת בקהילה

נסיירויליאםר"דסליםב'אבו רג

 primary ciliaryהמאגר הלאומי לחולי 

dyskinesiaבישראל 

עמירבישראל'פרופרויטלאביטבול

השפעת אנמיה כרונית על התוצאים הקליניים 

בחולי תסמונת כליות כלילית חדה שעוברים צנתור 

או התערבות כלילית מילעורית/כלילי ו

עטרשאול ר"דלאהאוחנה

-ביטוי חלבוני עקה והשפעתו על תהליכים עצביים

ניווניים במח החולדה בעקבות יתר לחץ דם כרוני

גרוסבלה'פרופעזאליה

השפעת סביבת בית החולים על פלורת החיידקים 

של לחמית העין

פיקליוסף'פרופאיילתאלפסי

וינגרטןמיכאל'פרופעמיתאנמוטאתיקה רפואית לפי המסורת היהודית

ההשפעה של נגיף הקפושי סרקומה והחלבון 

 על הלוקליזציה והפרשת החלבון LANA-1הלטנטי 

HMGB-1 ובתאים מסוג B

שמאימאירר"דטלאספלר

השוואת ביטוי הקולטנים לאסטרוגן בביופסיה 

הראשונית ולאחר כריתת הגידול במטופלות סרטן 

שד שקיבלו טיפול כימוטרפי טרום ניתוחי

זידאןמאל'ג'פרופאריאלארבל

סקירות תוצאות ניתוחיות של קיבוע מילעורי של 

שברי חוליות בחולים עם מחלת שדרה אנקלוטית

רחמימובנמרודר"דרינהבוקסבאום

דודרותםר"דרוןבטשהחלפת ברך בהנחיית ניווט

האם ריבוי מי שפיר לעובר מעלה את הסיכון 

?לתסמונות כרומוזומליות

פרליץיוריר"דאלונהביליק

היחס בין דלקת ריאות ממקור קהילתי ודלקת 

ריאות ממקור נוזוקומיאלי למדדי מעבדה שגרתיים

פארחריימונדר"דיהונתןבלייר

 Sentinal לבין PET-CTהתאמה בין בדיקת 

lymph node biopsy בסרטן עור מסוג מלנומה 

לא מטסטטית

זיידאןמאל'ג'פרופילנהבלילתי

 חופשיים בסרום האמהי DNAבדיקת חלקיקי 

סקירת - לצורך אמחון טרום לידתי בלתי פולשני

ספרות עדכנית

יוריפרליץר"דחןבן דוד

אפיון מודל ניתוח הצרת אבי העורקים בחולדות 

השוואה לפתולוגית היצרות המסתם האאורטלי 

בבני אדם

עטרשאולר"דאלעדברבר

התוצאות המיילדותיות של זירוז לידה עקב חשש 

למקרוזומיה

פרליץיוריר"דמיכלברודבקה

-היחס בין דלקת בדרכי השתן לרפלוקס שלפוחתי

בילדים מאזור הגליל המזרחי, אורטרי

נאסרואילר"דשבתאי שביבריל

 לגורם Trk-B של הקולטן m-RNA- רמת ביטוי ה

B-CLL בתנאי BNDFהגדילה העצבי 

אזולאידודר"דירדןברנדשפט

סקירת ספרות סיסטמטית מקורית בתחום 

"אינדיקטורים ביוכימיים ללידה מוקדמת"

בן שלמהיזהר'פרופשרוןברקלי

תיקוף והערכת הדיוק של אלגוריתם דמותי לזיהוי 

סוג החומר של גופים זרים תוך עיניים לא 

.מתכתיים

סגלצביר"דדנהברקת

הקשר בין סיבוכי היריון מאוחרים בנשים עם נטיה 

לקרישיות יתר תורשתית והפרוגנווזה בהריונות 

עוקבים לאחר טיפול נוגד קרישה

יב'נגדלי ר"ד'ורג'גיריס'ג

עבודות גמר של סטודנטים לרפואה



האם ניתן לצמצם את כמות הקרינה המזיקה של 

בדיקות הדמיה בילדים ובכך להפחית את הנזקים 

?הנלווים

לודראנתוני'פרופרועיגולן

וינגרטןמיכאל'פרופדפנהגלעדיטיפול פליאטיבי בילדים הסובלים ממחלה ממארת

שיטת מדידה תוך ניתוחית לשיפור הדיוק באורך 

 בניתוחי החלפת femoral offset- הרגליים וב

מפרק ירך

רותםדודר"דמעיןחיניץ-גלר

סקירת )יחסי הגומלין בין מחלת הצליאק להריון

(ספרות

משהעמי-בן'פרופאהודגלרון

 לבין השגת הריון בקרב נשים H.pyloriהקשר בין 

IVFהעוברות טיפולי 

בן שלמהיזהר'פרופארזגרינבאום

 MPV, NLRהשלכות קליניות למדדי דלקת כמו 

חומרה וריפלקס של זיהום , כהערכה לפרוגנוזה

כתוצאה מקלוסטרידיום דיפיצילי

פראחריימונדר"דיהאד'גדבאח

האפידמיולוגיה והאטיולוגיה לנשירה מטיפול נפשי 

בקרב ילדים ונוער

יצקראוריר"דליאורדבורק

הערכת שביעות רצון בקרב מטופלות לאחר ניתוח 

כריתת מבוא העריה

בורנשטייןיעקב'פרופאריקדוד

מחקר השוואתי פרוספקטיבי בין רמות בילירובין 

הנמדדות בדם ורידי לאלו הנמדדות בגישה 

 בקרב פגים עם Bilispect-פוטומטרית במכשיר ה

צהבת

דינורגילר"דנירהלוי

 על galectin-3ההשפעה של ביטוי יתר של הגן 

היכולת ליצירת גרורות בתאי סרטן השד

-הקסנר

ארליכמן

גולדברגהדסהר"דצופית

השוואה רטרוספקטיבית בין חולים עם תסמונת 

טרצובו לבין חולים עם אוטם חד בשריר הלב

עטרשאול'פרופשליוונס

דינורגילר"דשחרוידרהנחייה קולית בעת ביצוע החייאת יילודים

מאפייני עליית טרופונין במטופלים המתאשפזים 

בשל פרפור פרוזדורים

כנעאניודיער"דיהונתןויינברגר

מאפייני ארוע מוחי באוכלוסיה צעירה לעומת 

, אוכלוסיה מבוגרת שאושפזו במרכז הרפואי לגליל

2011-2013נהריה בשנים 

גרוסבלה'פרופעומריויינשטיין

השוואת עובי הרשתית החיצונית ועובי הרשתית 

הפנימית של חולי רטיניטיס פיגמנטוזה לאלו של 

אוכלוסיה בריאה

פיקליוסףר"דמאהרחביבאללה

ור 'טיפול באריתרופואטין לחולי בטא תלסמייה מיג

ואינטרמדיה

רודולףמרי'פרופחןחזוט

השוואה בין טכניקה מדידה תוך ניתוחית לבין 

מ לפחית חוסק שיוויון בין אורכי "הערכה קלינית ע

הרגליים וסטיית ירך בניתוח החלפת ירך מלאה

רותםדודר"דרןחזן

מתן טיפול אנטיביוטי מניעתי נאות סביב ניתוחים 

קביעת מידת ההיענות למתן הטיפול - קיסריים

באגף לבריאות האשה במרכז הרפואי לגליל

בורנשטייןיעקב'פרופמיכלטייטל

בחינת הקורלציה בין זיהוי נגעי עור בבדיקה 

י מדיה דיגיטאלית"הקלינית לבין זיהוי נגעי עור ע

קוגןלאונידר"דאורייןטל

השפעת ליצנות רפואית על חרדה מצבית אצל 

ילדים במהלך בדיקות אנדוסקופיות במערכת 

העיכול

אוןאביר"דדודטרן

קשר בין המצאות ביומרקרים בסרופ למורפולוגיה 

של נגע אטרוסקלרוטי בבדיקת טומוגרפיה 

ממוחשבת של הלב

מרמוראלון'פרופדנהשפיר-יהב

יונסוני'ג'פרופשירןיעקובי"זקיק הנעלם"הזדקנות שחלתית ותופעת ה



השפעת הטיפול במטמורפין על רמות 

הולוטרנסקובאלמין

בשקיןעמירר"דמיכליעקובי

התועלת במדידת ההורמון המגרה את בלוטת 

התריס באופן רוטיני במאושפזים במחלקות 

הפנימיות במרכז הרפואי לגליל

בשקיןעמירר"דאלירןיעקובי

דרגת הפיברוזיס במח העצם כגורם פרוגנוסטי 

למיאלומה נפוצה

ליה'צסוריאור"דמיכללבנה

שינוולאריק'פרופאריהלודר על תפקוד מוחי בפגיםKangaroo Careהשפעת 

השפעת פעילות גופנית על עיצוב מחדש של 

רקמת הלב באי ספיקת לב

עטרשאולר"דיצחקלוי

הפרעות קוגנטיביות ורמות , הקשר בין מחלות נפש

(סקירת ספרות)המצב העדכני: Dויטמין 

שרונילורהר"דפוללרנר

 C-reastive לבין CURB-65בחינת הקשר בין 

proteinבחולי דלקת ריאות הנרכשת בקהילה 

פראחריימונד'פרופיעקבמוסלי

בחינת היתכנות זיהומים ויראליים כגורם ראשוני 

לחסימת פתחי דרכי הדמעות

- 'מוסקוביץ

היברט

פיקל יוסףר"דיערה

צנעני-אילתצופיהר"דאלעדמורמאפייני הטיפול בסטטינים באוכלוסייה המבוגרת

יתרונות וחסרונות - טיפול חדשני בשיליה חודרנית

והשוואה לשיטות קיימות

אופיראלה'פרופרעותמזוז

סביבה של -אפיון תאים וסמנים חיסוניים במיקרו

 ובחינת הקשר Bחולים בלוקמיה לימפוציטית מסוג 

בינם לבין סמים קליניים ותאיים למהלך המחלה

בראשטראנדרייר"דמשהמייזלס

ליאור מסיקהטיפול בסטטינים והשפעתו על פריקרדיטיס חריפה

דבורה

פארחריימונדר"ד

האם יש שינוי בזרימת הדם למוח בעקבות מתן 

 Minimally invasiveסורפקטנט בשיטת 

surfactant therapy בפגים עם תסמונת המצוקה 

?הנשימתית

שינוולאריק'פרופאורמרום

השפעת הטיפול במטמורפין על רמת 

 (Cobalamin B12)הקובלאמין

 (Holotranscobalamin)וההולוטרנסקובאלאמין

במאושפזים בעת מחלה חריפה

בשקיןעמירר"דאבירםמרמור

האם קיים יתרון בביצוע דופלקס עורקי צוואר בתוך 

 מהקבלה לחדר מיון כרוטינה לחולים 72

?המאובחנים עם אירוע מוחי חולף

גרוסבלה'פרופשרוןנוימן

הפרעה קוגנטיבית באנשים שמנים עם פרופיל 

מטבולי תקין

ול'נחפריד'פרופנדאאנסאר

יחס נויטרופילים לימפוציטים מהווה תוספת טובה 

 כמרקר CD64 לעומת אינדקס CRP-יותר ל

COPD- לזיהום ב

פארחריימונדר"דד'מגנסאר

- גורמי סיכון משפחתיים לפגיעות חוזרות בילדים

עוקבת ילודים רטרוספקטיבית

רודולףמרי'פרופאביבסבר

בניתוח  C (MMC)- ספיגה סיסטמית של מיתומיצין

עיניים להורדת פטריגיום

פיקל יוסףר"דשמריתסונסינו

 Brain derivedהשונות בגן המקודד לחלבון 

neurotropic factor בדם ההקיפי כסמן גנטי 

להתפתחות נוירופתיה היקפית בתגובה לטיפול 

כימותרפי בחולים עם לימפומה

אזולאידודר"דליהסימנוביץ

ההשפעה של ניהול נוזלים סביב ניתוח גניקולוגי 

עיני-של אגן בצורה לפרוסקופית על הלחץ התוך

איזקסוןאלכסנדרר"דאחמדסינדאוי



בחינת אמינותם של השתלת גידולים במודל עכברי 

להדגמת פעילותם של טיפולים כימותרפיים באדם

חביביצחק'פרופזהרסלע

נפח טסיות הדם הממוצע והיחס בין מספר 

הנויטרופילים והלימפוציטים כגורמים מנבאים לשבץ

פראחריימונדר"דנאוהסמרה

השפעתו של חלבון ההפטוגלובין על החמרת 

התפקוד הכלייתי בקרב חולי נפרופתיה סוכרתית 

בהשוואה לחולים עם כשל כלייתי שאינם סכרתיים

דהאןענבלר"דולאאעבוד

מעקב ארוך טווח אחר ילדים עם כאבי בטן ובדיקת 

אלטראסאונד חיובית כוזבת לדלקת חריפה 

בתוספתן

יולביץאלוןר" ד מיכלעובדיה

הניסיון של רופאי משפחה ועמדותיהם ביחס 

לפערי נגישות בשירותי הבריאות בין המסלול 

הציבורי לפרטי

וינגרטןמיכאל'פרופיניבפיגצנוויג

טיפול מניעתי נגד זיהומי קנדידה חודרניים 

סקר מדיניות רב , ביחידות טיפול נמרץ של היילוד

מרכזי בישראל

דינורגילר"דגלעדפיינמסר

 על היכולת c-Junהשפעת ביטוי יתר של החלבון 

ליצירת גרורות בתאי סרטן שד מן האדם

גולדברגהדסהר"דכרמלפינק

 ביכולת של תאי PyK2התפקיד של החלבון 

MCF10Aלעבור את תהליך ה -EMT

חוהחן-גילר"דאיליהפלדמן

אשפוז של הריונות אקטופיים המטופלים 

במטרוטרקסט

פלגדודר"דדבירפן

הסיבות להגעה חוזרת של חולים הסובלים 

מרכז לרפואה דחופה- ד"מאפילפסיה למלר

- 'פרג

אברהמוב

גרוסבלה'פרופיפית

וניתוח  (fibroscan)אלסטוגרפיה של הכבד 

בריאטרי

נימר עאסי'פרופמעיןפרקין

 Red Cell Distributionהאם בדיקת 

Width(RDW)  אצל חולים מושתלי

(ICD)Implantable Cardioverter Defibrillator 

?יכולה לנבא מוות או טיפול הולם של המכשיר

סליםדבאחר"דלאונידרטין'צ

 Neutrophil toשימוש בסמני דלקת 

Lymphocytes Ratio, Red blood cell 

Distribution Width Mean Platelet Volume 

עבודת - להערכת פעילות מחלות מעי דלקתיות

.תיקים רטרוספקטיבית

פראחריימונדר"דאיתמרצדוק

ניתוחי כריתת קולון או רקטום בשיטה 

 (65>)הלפרוסקופית באוכלוסיה המבוגרת 

בהשוואה לאוכלוסיה צעירה

סולומונוביבגניר"דאמירצור

גורמי לחץ ותגובות דחק בקרב סטודנטים לרפואה 

בישראל

בן שלמהיזהר' פרופניקוליקאידש

י הזרקת " עPes anserine syndrom-טיפול ב

חומצה היאלורונית

גורליק-רוזנואיילהר"דיוליהקוזאק

פלגדודר"דשיריקורלרווגיניזמוס כגורם ללידה קיסרית

בילדים " clean catch"איסוף דגימת שתן בשיטת 

לא גמולים

-קושניר

גרינבאום

הררימייקלר"דדניאלה

-15היארעות תאונות דרכים בקרב נערים בגילאי 

דמוגרפיים ואתניים-הבדלים במדדים סוציו- 20

סולומונוביבגניר"דשיקלייטמן

 ושל MPVשימוש קליני בערכים של -סקירה קלינית

PDW לאבחנה פתולוגית והאם קיימת קורלציה 

?קלינית בינהם

בראשטראנדרייר"דהילהקליין



הדיוק של בדיקת חתך קפוא מגרידת 

הקשר - רחמי-האנדומטריום בהערכת הריון חוץ

 ועובי רירית הרחםbeta HCGלרמות 

עודהמרואן'פרופאיאתקסום

בקיעה של צלקת ניתוח קיסרי במהלך הריון -קרע

ולידה

עודהמרואןר"דרואןקרואני

האם הטיפול האנטיביוטי - מחלת חום בילוד

?האמפירי המסורתי עדין אפקטיבי

גליקמןדניאלר"ד מיטלקריסטל

השוואת יחס ביו אורך גלגל העין ועובי המקולה 

בעיניים ללא אמבליופה מול עיניים אמבליופיות

סגלצבי ר"דטלקרן

בגילוי  (USאולטראסאונד )קול-תפקיד בדיקת העל

סקירת סדרה גדולה של : פתולוגיות במפרק הברך

נבדקים

סרורסאהרר"דפארסרביח

+ CD34הפרדה של תאי גזע המאטופואטיים 

מדגימת דם פריפרי בעזרת טכנולוגיה חדישה 

לשימוש בהשתלות מח עצם אוטוגניות ואלוגניות

קלייןעופרר"דדודרודין

פגיעה ביכולת גידול מושבות תאי גזע 

אנדותליאליים יכול להיות המנגנון המסביר את 

התמותה והתחלואה הקרדיוווסקולארית המוגברת 

של חולי דיכאון

בלוםארנון'פרופיונתןרותם

השפעת מגדר ודיכאון על דלקת ריאות נרכשת 

בקהילה

מיכל רז

אריאלה

בלוםארנוןר"ד

השפעת מהירות הנייר על פרשנות המוניטור 

העוברי

פלגדודר"דרעותרם

רמת פרוקלציטונין בדם בחולים הסובלים מזיהום 

Clostridium difficileי "הנגרם ע

פרץאביר"דאסףשגיא

השוואת טיפול ראשוני בבצקת מקולרית עקב 

סכרת בין לייזר להזרקות תוך זגוגיתיות של אווסטין

פיקליוסףר"דסיוןשורצברד

בחינת שיעור הנשאות למחלה המשולבת 

קוקיין סינדרום בכפר -קסרודרמה פיגמנטוזום

מוסלמי והאם הוא מצדיק את הכללת הבדיקה 

בתוכנית הסקר הארצית לגילוי נשאות למחלות 

גנטיות

-שימשי

ברש

זכאי-פלקציפורה'פרופמאיה

שיעור הנשים בהריון שענו על קריטריון האבחנה 

מתוך כלל הנשים , להפרעות יתר לחץ דם בהריון

שהתקבלו במיון יולדות בחשד לכך ומאפיינהן בעת 

קבלתן

בן שלמהיזהר'פרופדודישמיע

 לטיפול בדליפת שתן במאמץ TVT-Sניתוח 

פרספקטיבה לא מעודדת שח מטופלות : בנשים

לאחר שבע שנים

בורנשטייןיעקב'פרופערןשרטר

השוואת התוצאות של שתי השיטות להשתלת 

השתלת : השכבות האחוריות של הקרנית

 (DSAEK)הדסצמט והאנדותל, המשתית העמוקה

(DMEK)להשתלת הדסצמט והאנדותל בלבד

רומלטשמעוןר"דשחרשרייבר


