
שם שם העבודה

משפחה

(מנחה)שם (מנחה)תוארשם פרטי

 להערכת ממאירות Bethesdsבחינת כלי הדיווח 

בקשריות בבלוטת התירואיד בבדיקות שבוצעו 

בחולים במרכז הרפואי לגליל בהשוואה לנתונים 

עולמיים

אוהד ר"דמוראבו

ההשפעה של כבד שומני על מהלך וחומרת דלקת 

ריאות נרכשת בקהילה

ויליאםר"דסליםב'אבו רג

 primary ciliaryהמאגר הלאומי לחולי 

dyskinesiaבישראל 

ישראל'פרופרויטלאביטבול

טיפול ומעקב , הערכת גישה ויעילות תהליכי אבחון

אחר ילדים שאובחנו כסובלים מהטיית 

במסגרת של מרכז להתפתחות  (Totticollis)ראש

היחלד במרכז הרפואי לגליל נהריה

דודר"דרועי יחיאלאברמוב

 והשפעתו 3xTG בעכברי FAK/PYKעיכובם של 

על זיכרון

 חוהר"דיעקבאברמוב

השפעת אנמיה כרונית על התוצאים הקליניים 

בחולי תסמונת כליות כלילית חדה שעוברים צנתור 

או התערבות כלילית מילעורית/כלילי ו

שאול ר"דלאהאוחנה

על חולים  (WBCs)השפעת דלקת ותאי דם לבנים

(CABG)שעוברים ניתוח מעקפים

ארזר"דאלכסנדראייזנשטיין

-ביטוי חלבוני עקה והשפעתו על תהליכים עצביים

ניווניים במח החולדה בעקבות יתר לחץ דם כרוני

בלה'פרופעזאליה

הדלקת הסיסטמית ומצב , השפעת סוג הדיאליזה

הנוזלים בגוף על ההפרעות בתפקוד המיני בקרב 

י דיאליזה"גברים המטופלים ע

כמאל'פרופיותםאלימלך

סף השמיעה בקרב מועמדים לשירות ביטחון בחיל 

1989-2015:  תקופות בין השנים3השוואת - הים

-אלמקיאס

סרוסי

אוהד ר"דסולי

השפעת סביבת בית החולים על פלורת החיידקים 

של לחמית העין

יוסף'פרופאיילתאלפסי

מיכאל'פרופעמיתאנמוטאתיקה רפואית לפי המסורת היהודית

לימפוציט ומדדי /חשיבות ומשמעות היחס ניטרופיל

דלקת אחרים בחולי סכרת לא מאוזנת וסכרת עם 

מיקרואלבומינוריה לעמת חולי סכרת מאוזנת 

והקשרם באיתור מיקרואלבומינוריה

ריימונד'פרופתקוהאסולין

ההשפעה של נגיף הקפושי סרקומה והחלבון 

 על הלוקליזציה והפרשת החלבון LANA-1הלטנטי 

HMGB-1 ובתאים מסוג B

מאירר"דטלאספלר

השוואת ביטוי הקולטנים לאסטרוגן בביופסיה 

הראשונית ולאחר כריתת הגידול במטופלות סרטן 

שד שקיבלו טיפול כימוטרפי טרום ניתוחי

מאל'ג'פרופאריאלארבל

מחקר רנדומלי פרוספקטיבי להשוואת התוצאות 

התפקודיות והמיניות של תיקון צניחת , האנטומיות

אברי האגן תוך שימור הרחם בעזרת רשת 

 רשתות2נרתיקית אחת לעומת 

נעמהר"דנעמהבאומל

סקירות תוצאות ניתוחיות של קיבוע מילעורי של 

שברי חוליות בחולים עם מחלת שדרה אנקלוטית

נמרודר"דרינהבוקסבאום

רותםר"דרוןבטשהחלפת ברך בהנחיית ניווט

עבודות גמר של סטודנטים לרפואה



תוצאות ארוכות טווח של טיפול בשיטת 

התערבות מלעורית שלמה או )רווסקולרזיציה

במטופלים הסובלים ממחלה כלילית רב  (מדורגת

כלית שהתייצגו עם אוטם חריף בשריר הלב מסוג 

STEMI

טטיאנהר"דולנטיןביילינסון

האם ריבוי מי שפיר לעובר מעלה את הסיכון 

?לתסמונות כרומוזומליות

יוריר"דאלונהביליק

היחס בין דלקת ריאות ממקור קהילתי ודלקת ריאות 

ממקור נוזוקומיאלי למדדי מעבדה שגרתיים

ריימונדר"דיהונתןבלייר

 Sentinal לבין PET-CTהתאמה בין בדיקת 

lymph node biopsy בסרטן עור מסוג מלנומה לא 

מטסטטית

מאל'ג'פרופילנהבלילתי

 חופשיים בסרום האמהי DNAבדיקת חלקיקי 

סקירת - לצורך אמחון טרום לידתי בלתי פולשני

ספרות עדכנית

פרליץר"דחןבן דוד

אפיון מודל ניתוח הצרת אבי העורקים בחולדות 

השוואה לפתולוגית היצרות המסתם האאורטלי 

בבני אדם

שאולר"דאלעדברבר

השפעת העמסת הסוכר בחלל הצפק על מצב 

התפקוד הכלייתי , הדלקת הסיסטמית, הנוזלים

השאירי ולחץ הדם במטופלי דיאליזה פריטוניאלית

כמאל'פרופרנאברהום

התוצאות המיילדותיות של זירוז לידה עקב חשש 

למקרוזומיה

יוריר"דמיכלברודבקה

-היחס בין דלקת בדרכי השתן לרפלוקס שלפוחתי

בילדים מאזור הגליל המזרחי, אורטרי

ואילר"דשבתאי שביבריל

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

B-CLL בתנאי BNDFהגדילה העצבי 

דודר"דירדןברנדשפט

סקירת ספרות סיסטמטית מקורית בתחום 

"אינדיקטורים ביוכימיים ללידה מוקדמת"

יזהר'פרופשרוןברקלי

תיקוף והערכת הדיוק של אלגוריתם דמותי לזיהוי 

.סוג החומר של גופים זרים תוך עיניים לא מתכתיים

צביר"דדנהברקת

העשרת ואבחון תאי דם אדומים עובריים מגורענים 

-י שימוש בטכנולוגיית ה"מדם נשים בהיריון ע

CEPir לשימושים עתידיים לאבחון טרום לידתי 

פולשני

מחמודר"דריםבשארה

הקשר בין סיבוכי היריון מאוחרים בנשים עם נטיה 

לקרישיות יתר תורשתית והפרוגנווזה בהריונות 

עוקבים לאחר טיפול נוגד קרישה

דלי ר"ד'ורג'גיריס'ג

בדיקת שכיחות ההפרעה בתפקודי כבד באוכלוסית 

נשים עם צירים מוקדמים לפני ואחרי מתן 

Nifedipineלמניעת לידה מוקדמת 

סופיהר"דדניאליריס'ג

רמת נתרן ומדדי דלקת כגורמים פרוגנוסטיים 

בהתלקחות של מחלת ריאות חסימתית כרונית

ריימונדר"דנירגבע

דלקות שקדים חוזרות כסיבה לניתוח כריתת 

באוכלוסיה הערבית בצפון הארץ, שקדים בילדים

גוטפריד 

כהן

סיוןר"דענבל

האם ניתן לצמצם את כמות הקרינה המזיקה של 

בדיקות הדמיה בילדים ובכך להפחית את הנזקים 

?הנלווים

אנתוני'פרופרועיגולן

 בקרב ילדים Cryptosporidiumשכיחות הטפיל 

המאושפזים בעקבות מחלה שלשולית ובחינת 

יעילות השיטות השונות לאבחון הטפיל

גולן 

שפושניק

אביר"דאפרת



מגדר ותת תפקוד של האנדותל בחולי דלקת 

פרקים שגרונית

ארנון'פרופבוריס'גורוביץ

 של חלבון ההפטוגלובין על 2-2השפעת פנוטיפ 

 D והרצפטור לויטמן Klothoביטוי החלבון אלפא 

בקרב עכברים וחולים עם נפרופתיה סוכרתית

ענבלר"דשגיאגלייטמן

מיכאל'פרופדפנהגלעדיטיפול פליאטיבי בילדים הסובלים ממחלה ממארת

שיטת מדידה תוך ניתוחית לשיפור הדיוק באורך 

 בניתוחי החלפת femoral offset- הרגליים וב

מפרק ירך

דודר"דמעיןחיניץ-גלר

סקירת )יחסי הגומלין בין מחלת הצליאק להריון

(ספרות

עמי-בן'פרופאהודגלרון

 לבין השגת הריון בקרב נשים H.pyloriהקשר בין 

IVFהעוברות טיפולי 

יזהר'פרופארזגרינבאום

השפעתן של שתי תוכניות אימון על פינוי לקטט 

ספיקת לב בחולדות-במודל אי

שאול'פרופאיתיגרשון

 MPV, NLRהשלכות קליניות למדדי דלקת כמו 

חומרה וריפלקס של זיהום , כהערכה לפרוגנוזה

כתוצאה מקלוסטרידיום דיפיצילי

ריימונדר"דיהאד'גדבאח

האפידמיולוגיה והאטיולוגיה לנשירה מטיפול נפשי 

בקרב ילדים ונוער

אוריר"דליאורדבורק

הערכה של שימוש יתר בטומוגרפיה ממוחשבת 

בגישה לחבלת ראש קלה בבית חולים זיו

סאהרר"דמסימודואמל

הערכת שביעות רצון בקרב מטופלות לאחר ניתוח 

כריתת מבוא העריה

יעקב'פרופאריקדוד

מחקר השוואתי פרוספקטיבי בין רמות בילירובין 

הנמדדות בדם ורידי לאלו הנמדדות בגישה 

 בקרב פגים עם Bilispect-פוטומטרית במכשיר ה

צהבת

גילר"דנירהלוי

 על galectin-3ההשפעה של ביטוי יתר של הגן 

היכולת ליצירת גרורות בתאי סרטן השד

-הקסנר

ארליכמן

הדסהר"דצופית

שלמות ומימון ציבורי של , כבוד האדם, פגיעות

בחינה מחודשת של המקרה : טיפולי פוריות

" פרינסיפליזם"הישראלי מנקודת המבט של גישת ה

האירופי

מיריר"דנועההראל

 בממאירות ראשונית של K-RASהשוואה בין ביטוי 

 בגרורות של אותו K-RASהמעי הגס לבין ביטוי 

הגידול והקשר שבינהם לנתונים הקליניים 

והפתולוגים של המטופל

-הרורד

אלימלך

מאל'ג'פרופעירית

השוואה רטרוספקטיבית בין חולים עם תסמונת 

טרצובו לבין חולים עם אוטם חד בשריר הלב

שאול'פרופשליוונס

גילר"דשחרוידרהנחייה קולית בעת ביצוע החייאת יילודים

בדיקת שתן לכללית במיון ילדים ככלי לניבוי 

המחולל וכעזר לקביעת הטיפול האמפירי

איתמרר"דיוליהוייזר

מאפייני עליית טרופונין במטופלים המתאשפזים 

בשל פרפור פרוזדורים

ודיער"דיהונתןויינברגר

מאפייני ארוע מוחי באוכלוסיה צעירה לעומת 

, אוכלוסיה מבוגרת שאושפזו במרכז הרפואי לגליל

2011-2013נהריה בשנים 

בלה'פרופעומריויינשטיין

הקונטור הפוביאלי כמדד להצלחת ניתוח לקילוף 

ממברנה אפירטיניאלית

יוסי'פרופחדוהוייס

-מאשהזלצמןשימוש בעל קול טיפולי לפירוק קרישי דם

מריה

שאול'פרופ



בחינת הקשר בין ערך ההמטוקריט בלידה לבין 

סיבוכי הפגות בתינוקות אשר אושפזו במחלקת 

טיפול נמרץ של היילוד במרכז הרפואי לגליל בין 

2013-2015השנים 

גילר"דאושרתזנבה

השוואת עובי הרשתית החיצונית ועובי הרשתית 

הפנימית של חולי רטיניטיס פיגמנטוזה לאלו של 

אוכלוסיה בריאה

יוסףר"דמאהרחביבאללה

 carotid duplexהערכת הערך הדיאגנוסטי של 

ultrasoundו  -CT angiography בחולים 

TIAמאושפזים לאחר אירוע 

בלה'פרופדנהחדש

ור 'טיפול באריתרופואטין לחולי בטא תלסמייה מיג

ואינטרמדיה

מרי'פרופחןחזוט

השוואה בין טכניקה מדידה תוך ניתוחית לבין 

מ לפחית חוסק שיוויון בין אורכי "הערכה קלינית ע

הרגליים וסטיית ירך בניתוח החלפת ירך מלאה

דודר"דרןחזן

השפעת ליצנות רפואית על חרדה מצבית אצל 

ילדים אשר נפגעו מינית במהלך בדיקה 

גניטלית בבית החולים0אנו

נסיהר"דשקמהחלימי

 לאחר 4- ל0 בין ימים hCGשינוי ברמות ביתא 

 להריון חוץ רחמי כגורם מנבא MTX-טיפול ב

מוקדם להצלחה או כישלון טיפולי

עודה'פרופנויחמיש

אלכסנדרר"דברקחממיפגיעה בשריר הלב לאחר ניתוח שאינו לבבי

דודר"דאלדדחסידהערכת דימום לאחר לידה בעזרת סיר איסוף דם

מתן טיפול אנטיביוטי מניעתי נאות סביב ניתוחים 

קביעת מידת ההיענות למתן הטיפול - קיסריים

באגף לבריאות האשה במרכז הרפואי לגליל

יעקב'פרופמיכלטייטל

בחינת הקורלציה בין זיהוי נגעי עור בבדיקה 

י מדיה דיגיטאלית"הקלינית לבין זיהוי נגעי עור ע

לאונידר"דאורייןטל

השפעת ליצנות רפואית על חרדה מצבית אצל 

ילדים במהלך בדיקות אנדוסקופיות במערכת העיכול

אביר"דדודטרן

קשר בין המצאות ביומרקרים בסרופ למורפולוגיה 

של נגע אטרוסקלרוטי בבדיקת טומוגרפיה 

ממוחשבת של הלב

אלון'פרופדנהשפיר-יהב

ישימות והיתכנות השימוש בטכנולוגיה סלולרית 

ביישום טלרפואה בזמן אמת בקרב אוכלוסיה בוגרת 

ברפואת אף אוזן גרון

פיטרר"דרפאליולזרי

יזהר'פרופלירוןיורמןהזווית ההיסטורית-הפריה חוץ גופית

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

השפעת הטיפול במטמורפין על רמות 

הולוטרנסקובאלמין

עמירר"דמיכליעקובי

התועלת במדידת ההורמון המגרה את בלוטת 

התריס באופן רוטיני במאושפזים במחלקות 

הפנימיות במרכז הרפואי לגליל

עמירר"דאלירןיעקובי

 Platelet to, Neutrophil toהשוואה בסמני דלקת 

Lymphcyte Ratio, Monocyte to Lymphocyte 

Ratio, Lymphocyte Ratio בין מטופלי 

עבודה - המודיאליזה עם גישות וסקולריות שונות

רטרוספקטיבית

ריימונד'פרופרגדהכיוף

הטיפול האמפירי המומלץ לזיהום בדרכי השתן 

האם צריך לתת טיפול מכוון גם לזיהום : העליונות

?נגד אנטרוקוקים

שמעוןר"דכפירלביא



דרגת הפיברוזיס במח העצם כגורם פרוגנוסטי 

למיאלומה נפוצה

סוריאור"דמיכללבנה

אריק'פרופאריהלודר על תפקוד מוחי בפגיםKangaroo Careהשפעת 

השפעת פעילות גופנית על עיצוב מחדש של רקמת 

הלב באי ספיקת לב

שאולר"דיצחקלוי

י " מדכא ביטוי גנים המווסתים אפיגנטית עDויטמין 

נגיף הצהבת

מיטלר"דנירלוי

מיריר"דמרבלנגוטתרומת איברים-אתיקה רפואית

הפרעות קוגנטיביות ורמות , הקשר בין מחלות נפש

(סקירת ספרות)המצב העדכני: Dויטמין 

לורהר"דפוללרנר

 C-reastive לבין CURB-65בחינת הקשר בין 

proteinבחולי דלקת ריאות הנרכשת בקהילה 

ריימונד'פרופיעקבמוסלי

בחינת היתכנות זיהומים ויראליים כגורם ראשוני 

לחסימת פתחי דרכי הדמעות

- 'מוסקוביץ

היברט

 יוסףר"דיערה

שימושיהן ושילובן , סקירת הטכנולוגיות לניטור סוכר

המיטבי בחולי סכרת

אורנהר"דשרוןמוסקוביץ

צופיהר"דאלעדמורמאפייני הטיפול בסטטינים באוכלוסייה המבוגרת

השפעת התראה לרופא על היפרקלצמיה 

Dהנוטלים תכשירי ויטמין + 65במטופלים בני 

נירר"דשירמורגנשטרן

יתרונות וחסרונות - טיפול חדשני בשיליה חודרנית

והשוואה לשיטות קיימות

אלה'פרופרעותמזוז

אפיון מולקולרי ועמידות למוקסיפלוקסצין של זני 

Clostridium difficileהחיידק 

אבי ר"דשרהמזרחי

סביבה של -אפיון תאים וסמנים חיסוניים במיקרו

 ובחינת הקשר Bחולים בלוקמיה לימפוציטית מסוג 

בינם לבין סמים קליניים ותאיים למהלך המחלה

אנדרייר"דמשהמייזלס

ליאור מסיקהטיפול בסטטינים והשפעתו על פריקרדיטיס חריפה

דבורה

ריימונדר"ד

האם יש שינוי בזרימת הדם למוח בעקבות מתן 

 Minimally invasiveסורפקטנט בשיטת 

surfactant therapy בפגים עם תסמונת המצוקה 

?הנשימתית

אריק'פרופאורמרום

השפעת עליה חדה בתנגודת הסיסטמית על 

הפעילות המיטוכונדריאלית של לב חלודה

שאול'פרופעומרמרום

השפעת הטיפול במטמורפין על רמת 

 (Cobalamin B12)הקובלאמין

 (Holotranscobalamin)וההולוטרנסקובאלאמין

במאושפזים בעת מחלה חריפה

עמירר"דאבירםמרמור

מעבדתיים ודמוגרפיים של חולי , מאפיינים קליניים

ילפת שטוחה בחלל הפה ביחידה לרפואת הפה 

2015-2018בשנים 

דליתר"דהאיאנאסר

סאונד טיפולי על היווצרות כלי דם -השפעת אולטרה

חדשים במודל חסימת עורק פמורלי בחולדה

שאול'פרופהילהנובל

 ראש למטופלים עם CTיכולת האבחון של בדיקת 

עילפון

ריימונד'פרופדבירנובק

האם קיים יתרון בביצוע דופלקס עורקי צוואר בתוך 

 מהקבלה לחדר מיון כרוטינה לחולים 72

?המאובחנים עם אירוע מוחי חולף

בלה'פרופשרוןנוימן

מיני משתל למניעת צניחה חוזרת בשיקום ניתוחי 

השוואת : של המדור הקדמי של רצפת האגן

התוצאות הנתוחיות של שתי שיטות על פי אופן 

הקיבוע

מנחם' פרופאיילתקורן-נוימן



הפרעה קוגנטיבית באנשים שמנים עם פרופיל 

מטבולי תקין

פריד'פרופנדאאנסאר

יחס נויטרופילים לימפוציטים מהווה תוספת טובה 

 כמרקר CD64 לעומת אינדקס CRP-יותר ל

COPD- לזיהום ב

ריימונדר"דד'מגנסאר

ילדים נפגעי המלחמה בסוריה אשר טופלו במרכז 

הרפואי לגליל

יחיאלר"דאורייןנעמן

- גורמי סיכון משפחתיים לפגיעות חוזרות בילדים

עוקבת ילודים רטרוספקטיבית

מרי'פרופאביבסבר

הבדלים על בסיס מוצא אתני והשתייכות למין 

בהתאפיינות גורמי סיכון ביוכימיים לשבץ מוחי בעת 

דרוזים , מוסלמים, ההגעה למיון בקרב יהודים

ורוסים מאוכלוסיית הגליל

ראדיר"דמתןסגלוביץ

אבלציה באמצעות קירור של ערוץ הולכה נוסף 

(סקירת ספרות נושאית)היסיאני בילדים-פארה

מיכאל סויסה

שריה

אלכסר"ד

בניתוח  C (MMC)- ספיגה סיסטמית של מיתומיצין

עיניים להורדת פטריגיום

 יוסףר"דשמריתסונסינו

 Brain derivedהשונות בגן המקודד לחלבון 

neurotropic factor בדם ההקיפי כסמן גנטי 

להתפתחות נוירופתיה היקפית בתגובה לטיפול 

כימותרפי בחולים עם לימפומה

דודר"דליהסימנוביץ

ההשפעה של ניהול נוזלים סביב ניתוח גניקולוגי של 

עיני-אגן בצורה לפרוסקופית על הלחץ התוך

אלכסנדרר"דאחמדסינדאוי

בחינת אמינותם של השתלת גידולים במודל עכברי 

להדגמת פעילותם של טיפולים כימותרפיים באדם

יצחק'פרופזהרסלע

נפח טסיות הדם הממוצע והיחס בין מספר 

הנויטרופילים והלימפוציטים כגורמים מנבאים לשבץ

ריימונדר"דנאוהסמרה

 כטיפול retro pubic SMUSהערכת תוצאות ניתוח 

בדליפת שתן במאמץ בנשים אחרי כישלון ניתוח 

SMUSראשוני 

מנחם'פרופריםעאבד

השפעתו של חלבון ההפטוגלובין על החמרת 

התפקוד הכלייתי בקרב חולי נפרופתיה סוכרתית 

בהשוואה לחולים עם כשל כלייתי שאינם סכרתיים

ענבלר"דולאאעבוד

מנבאים ותוצאים של קנדידמיה במחלקות פנימיות 

בהשוואה לבקטרמיה מגרם חיובי

 אורנהר"דאיאסעואדה

מעקב ארוך טווח אחר ילדים עם כאבי בטן ובדיקת 

אלטראסאונד חיובית כוזבת לדלקת חריפה 

בתוספתן

אלוןר" ד מיכלעובדיה

מכשיר ביתי לא פולשני שיזהה מיפוגליקמיה לילית 

מחקר ניסוי- 1בילדים עם סוכרת סוג 

ר" ד יפיתענתבי

אורנה

הניסיון של רופאי משפחה ועמדותיהם ביחס לפערי 

נגישות בשירותי הבריאות בין המסלול הציבורי 

לפרטי

מיכאל'פרופיניבפיגצנוויג

בחינת הגורמים המשפיעים על בחירת בית החולים 

ברפואה' לשנת הסטאז

אוהדר"דיבגניפייגין

טיפול מניעתי נגד זיהומי קנדידה חודרניים ביחידות 

סקר מדיניות רב מרכזי , טיפול נמרץ של היילוד

בישראל

גילר"דגלעדפיינמסר

שכיחות הפרכוסים החוזרים בילדים אשר סבלו 

מפרכוס ראשון ללא גירוי שטופלו או לא טופלו 

סטיפול נוגד פרכוס

סעידר"דאילונהפילוסוב



 על היכולת c-Junהשפעת ביטוי יתר של החלבון 

ליצירת גרורות בתאי סרטן שד מן האדם

הדסהר"דכרמלפינק

 ביכולת של תאי PyK2התפקיד של החלבון 

MCF10Aלעבור את תהליך ה -EMT

חן-גילר"דאיליהפלדמן

אשפוז של הריונות אקטופיים המטופלים 

במטרוטרקסט

דודר"דדבירפן

הסיבות להגעה חוזרת של חולים הסובלים 

מרכז לרפואה דחופה- ד"מאפילפסיה למלר

- 'פרג

אברהמוב

בלה'פרופיפית

ההשפעה של היפרקלמיה כרונית על התקדמות 

מחלת כליה כרונית

יבגניר"דמעיןפרידמן

וניתוח  (fibroscan)אלסטוגרפיה של הכבד 

בריאטרי

 עאסי'פרופמעיןפרקין

Distribution of pelvic organ prolapse in 

symptomatic women by type of prolapse 

age and risk factors

נעמהלילךפרקר

 Red Cell Distributionהאם בדיקת 

Width(RDW)  אצל חולים מושתלי

(ICD)Implantable Cardioverter Defibrillator 

?יכולה לנבא מוות או טיפול הולם של המכשיר

דבאחר"דלאונידרטין'צ

 Neutrophil toשימוש בסמני דלקת 

Lymphocytes Ratio, Red blood cell 

Distribution Width Mean Platelet Volume 

עבודת - להערכת פעילות מחלות מעי דלקתיות

.תיקים רטרוספקטיבית

ריימונדר"דאיתמרצדוק

שיפור היענות מטופלים לאחר ניתוח אורטופדי 

לטיפול בנוגדי קרישה לאחר שחרורם ממחלקת 

שיקום

בוריס ר"דשקדצוויג

ניתוחי כריתת קולון או רקטום בשיטה 

 (65>)הלפרוסקופית באוכלוסיה המבוגרת 

בהשוואה לאוכלוסיה צעירה

יבגניר"דאמירצור

תרומתה של שיטת הלימוד הקבוצתית הפעילה 

Team Based Learning ללמידה בפקולטה 

ש עזריאלי בצפת"ע" אילן-בר"לרפואה 

נעמיר"דמיקהצור

גורמי לחץ ותגובות דחק בקרב סטודנטים לרפואה 

בישראל

יזהר' פרופניקוליקאידש

שכיחות חסם צרור בהולכה ושינוי בציר בחולים עם 

פרפור פרוזדורים כרוני

קדושים 

נתנאל

ריימונד'פרופמור

י הזרקת " עPes anserine syndrom-טיפול ב

חומצה היאלורונית

איילהר"דיוליהקוזאק

דודר"דשיריקורלרווגיניזמוס כגורם ללידה קיסרית

בילדים " clean catch"איסוף דגימת שתן בשיטת 

לא גמולים

-קושניר

גרינבאום

מייקלר"דדניאלה

גורמים המשפיעים על עיכוב בזמן ההגעה לבית 

 בגליל STהחולים בחולי אוטם עם עליית מקטע 

התחתון

שמי'פרופמתןקייזר

בניר"דדנהקיכלרהיפרגליקמיה כגורם סיכון אפשרי לבקטרמיה

-15היארעות תאונות דרכים בקרב נערים בגילאי 

דמוגרפיים ואתניים-הבדלים במדדים סוציו- 20

יבגניר"דשיקלייטמן

 ושל MPVשימוש קליני בערכים של -סקירה קלינית

PDW לאבחנה פתולוגית והאם קיימת קורלציה 

?קלינית בינהם

אנדרייר"דהילהקליין



הדיוק של בדיקת חתך קפוא מגרידת האנדומטריום 

 betaהקשר לרמות - רחמי-בהערכת הריון חוץ

HCGועובי רירית הרחם 

מרואן'פרופאיאתקסום

בקיעה של צלקת ניתוח קיסרי במהלך הריון -קרע

ולידה

מרואןר"דרואןקרואני

האם הטיפול האנטיביוטי - מחלת חום בילוד

?האמפירי המסורתי עדין אפקטיבי

דניאלר"ד מיטלקריסטל

השוואת יחס ביו אורך גלגל העין ועובי המקולה 

בעיניים ללא אמבליופה מול עיניים אמבליופיות

צבי ר"דטלקרן

בגילוי  (USאולטראסאונד )קול-תפקיד בדיקת העל

סקירת סדרה גדולה של : פתולוגיות במפרק הברך

נבדקים

סאהרר"דפארסרביח

תוצאות הטיפול הכירורגי החדשני בהשקה 

ראשונית של המעי בהשוואה לשיטות של כריתה 

או להכנסת נקז ומעקה ארוך  (Stoma)ופיום המעי

- טווח בפגים הלוקים בדלקת מעי נמקית

Necrotizing Enterocolitis

יחיאלר"דעדירוב

היארעות ניתוחים לכריתת כיס מרה לאחר ניתוח 

נסיון של - מחקר רטרוספקטיבי אנליטי, בריאטרי

המרכז הרפואי גליל

מועאדר"דנדברובין

השימוש והתועלת של בדיקות אלסטוגרפיה 

להערכת חומרת מחלת הכבד הכרונית ורמת 

הפיברוזיס

מיכלר"דאלנהרובין

+ CD34הפרדה של תאי גזע המאטופואטיים 

מדגימת דם פריפרי בעזרת טכנולוגיה חדישה 

לשימוש בהשתלות מח עצם אוטוגניות ואלוגניות

עופרר"דדודרודין

פגיעה ביכולת גידול מושבות תאי גזע 

אנדותליאליים יכול להיות המנגנון המסביר את 

התמותה והתחלואה הקרדיוווסקולארית המוגברת 

של חולי דיכאון

ארנון'פרופיונתןרותם

השפעת מגדר ודיכאון על דלקת ריאות נרכשת 

בקהילה

מיכל רז

אריאלה

ארנוןר"ד

השפעת מהירות הנייר על פרשנות המוניטור 

העוברי

דודר"דרעותרם

הבדלים מגדריים ודתיים בסוג ההפרעה וחומרתה 

בעת הפנייה למרפאת בריאות הנפש ילדים ונוער 

במרכז הרפואי זיו

טליר"דשרוןרשיש

רמת פרוקלציטונין בדם בחולים הסובלים מזיהום 

Clostridium difficileי "הנגרם ע

אביר"דאסףשגיא

או /שכיחות שגיאות תשבורת מסוג היפרמטרופיה ו

אסטיגמציה בקרב אוכלוסיית ילדים דרוזים ברמת 

הגולן

אביב ר"דאבישוולב

היארעות היפוגליקמיה בקרב תינוקות שנולדו 

 פתולוגי Glucose Tolerance Testלאימהות עם 

 Oral Glucose Tolerance Test(OGTT)אבל 

תקין בהשוואה לתינוקות בסיכון

אריק'פרופאולגהשור

השוואת טיפול ראשוני בבצקת מקולרית עקב סכרת 

בין לייזר להזרקות תוך זגוגיתיות של אווסטין

יוסףר"דסיוןשורצברד

השפעת ניתוח לכריתת שקדים בילדים על איכות 

ולידציה של גרסה עברית של שאלון : חיי ההורים

(QOL)ושל שאלון איכות חיים (PSQ)שינה בילדים

אוהדר"דיאיר חזקיהושטיינברג



בחינת שיעור הנשאות למחלה המשולבת 

קוקיין סינדרום בכפר -קסרודרמה פיגמנטוזום

מוסלמי והאם הוא מצדיק את הכללת הבדיקה 

בתוכנית הסקר הארצית לגילוי נשאות למחלות 

גנטיות

ציפורה'פרופמאיהברש-שימשי

השוואת תוצאות צינתור פרופילקטי של עורקי 

הפנימיים ביולדות עם שיליה  (אליאק)הכסל

לבין , חודרנית לצורך הפחתת דמם ותחלואה

תוצאות שיטות אנדווסקולאריות נוספות המקובלות 

בטיפול במקרי שיליה חודרנית

סוריןר"דיהונתןשיפר

שיעור הנשים בהריון שענו על קריטריון האבחנה 

מתוך כלל הנשים , להפרעות יתר לחץ דם בהריון

שהתקבלו במיון יולדות בחשד לכך ומאפיינהן בעת 

קבלתן

יזהר'פרופדודישמיע

:  לטיפול בדליפת שתן במאמץ בנשיםTVT-Sניתוח 

פרספקטיבה לא מעודדת שח מטופלות לאחר שבע 

שנים

יעקב'פרופערןשרטר

השוואת התוצאות של שתי השיטות להשתלת 

השתלת המשתית : השכבות האחוריות של הקרנית

להשתלת  (DSAEK)הדסצמט והאנדותל, העמוקה

(DMEK)הדסצמט והאנדותל בלבד

שמעוןר"דשחרשרייבר

-קשב הדדי וזמינות ההורים בעידן הטלפון החכם

מחקר תצפיתי

מיכאלר"דמעיןשרם

האפקט של סטטוס עישון בעת הגיוס על הכשירות 

2012-2016לשירות צבאי בקרב חיילים בין השנים 

אלון'פרופפזששון



שם 

משפחה 

(מנחה)
רונן

נסייר

עמירב

סביצקי

חן-גיל

עטר

קכל

גרוס

חסן

רונן

פיקל

וינגרטן

פארח

שמאי

זידאן

מרקוס

רחמימוב

דוד

עבודות גמר של סטודנטים לרפואה



לווינס

פרליץ

פארח

זיידאן

יורי

עטר

חסן

פרליץ

נאסר

אזולאי

בן שלמה

סגל

א'אבו אלהיג

יב'נג

סולצמן

פראח

גושן

לודר

פרץ



בלום

דהאן

וינגרטן

רותם

משה

בן שלמה

עטר

פראח

יצקר

סרור

בורנשטיין

דינור

גולדברג

'בנטואיץ

זידאן

עטר

דינור

ק'מונצ

כנעאני

גרוס

פיקל

עטר



דינור

פיקל

גרוס

רודולף

רותם

לנג

מרואן

איזקסון

פלג

בורנשטיין

קוגן

און

מרמור

גילבי

שלמה

יונס

בשקין

בשקין

פראח

אדלשטיין



ליה'צ

שינוול

עטר

גל תנעמי

'בנטואיץ

שרוני

פראח

פיקל

גוטפריד-דלי

צנעני-אילת

צבר

אופיר

פרץ

בראשטר

פארח

שינוול

עטר

בשקין

פורת בן עמי

עטר

פראח

גרוס

נוימן



ול'נח

פארח

שוויד

רודולף

שאהין

פקר

פיקל

אזולאי

איזקסון

חביב

פראח

נוימן

דהאן

 ניצן

יולביץ

גוטפריד-דלי

וינגרטן

רונן

דינור

אבוזייד



גולדברג

חוה

פלג

גרוס

פרבר

נימר

בראון-מרקוס

סלים

פראח

סבירסקי

סולומונוב

דיקמן

בן שלמה

פראח

גורליק-רוזנו

פלג

הררי

קרסו

רביב

סולומונוב

בראשטר



עודה

עודה

גליקמן

סגל

סרור

שויד

'פארג

חגי-כרמיאל

קליין

בלום

בלום

פלג

ברטלר

פרץ

וידן

שינוול

פיקל

רונן



זכאי-פלק

פאפורה

בן שלמה

בורנשטיין

רומלט

דוידוביץ

גלזברג


