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 ארכיון

  

חברי מליאת ניירות עמדה של האיגוד הישראלי למיילדות 
 וגינקולוגיה

 2003מעודכן ל דצמבר 

  מציין התפקיד שבתוקפו הוא חבר המליאה הסימון באדום

 ב' של שמות המשפחה -מסודרים לפי ה א' 

 Ronmd@clalit.org.il .מנהל אגף נשים ויולדות בי"ח כרמל. חיפה ד"ר רון אוסלנדר

 ohel@b-zion.org.il  .בני ציון". חיפה" מנהל אגף נשים ויולדות בית חולים פרופ' אוהל גונן

 insler@zahav.net.il יו"ר המועצה הלאומית לרפואת נשים פרופ' וצלב אינסלר

 itskovitz@rambam.health.gov.il  מנהל אגף נשים ויולדות בי"ח רמב"ם חיפה פרופ' י. איצקוביץ

מנהל האגף לבריאות האשה בבי"ח  .החברה לקולפוסקופיה ופתולוגיה של צוואר יו"ר פרופ' י. בורנשטיין

 mdjacob@tx.technion.ac.il .נהריה -לגליל המערבי 

 ybeyth@clalit.org.il .יו"ר החברה לנערה המתבגרת בי"ח מאיר.כפ"ס פרופ' יורם בייט

 rachel_b@mac.org.il  נציגת רופאי הקהילה, חברת הועד הארצי ד"ר רחל בכר

 מנהל אגף נשים ויולדות בי"ח הלל יפה. חדרה פרופ' ש. בלס

 beller@szmc.org.il.צדק גינקולוגיה מנהל מחלקת נשים. בי"ח שערי-לאונקו יו"ר החב'. פרופ' עוזי בלר

מנהל אגף נשים ויולדות. בי"ח פוריה.טבריה. חבר ועד  עמי משה-פרופ' בן

 mbenamy@poria.health.gov.il.ארצי

 brafael@internet-zahav.net יו"ר החברה לגיל המעבר פרופ' ציון בן רפאל

 adamge@clalit.org.il מנהל מרכז בריאות האשה, מרפאת לין, חיפה נציג רופאי הקהילה ד"ר אדם גבע

 רהשומ יו"ר החברה לאנדוסקופיה מחלקת נשים ויולדות. בי"ח שיבא, תל ד"ר גולדנברג

goldi@sheba.health.gov.il 

 d_gordon@tasmc.health.gov.il .(יכילובגינקולוגיה בי"ח ליס )א-יו"ר החברה לאורו ד"ר דוד גורדון

 glezerman@wolfson.health.gov.ilחולון.מנהל אגף נשים ויולדות בית חולים וולפסון פרופ' מרק גלזרמן

   glasner6@netvision.net.il  הקהילה מנהל מרכז בריאות האשה.חולון, נציג רופאי ד"ר מתי גלסנר

 aherman@asaf.health.gov.il.  מנהל אגף נשים ויולדות בי"ח אסף הרופא. צריפין פרופ' אריה הרמן

 shifrazohar@medicape.com. מנהלת אגף נשים ויולדותבי"ח זיו. צפת ד"ר שפרה זוהר

 dseidman@post.tau.ac.il .(בי"ח שיבא )י מניעהיו"ר החברה לאמצע פרופ' דני זיידמן
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 zion_h@clalit.org.il .מנהל אגף נשים ויולדות בי"ח קפלן..רחובות פרופ' ציון חגי

נציג מחלקות שלא נותנות  .ד"ר בני חן מנהל אגף יולדות בי"ח מעייני הישועה. בני ברק

 chayen@bezeqint.netהתמחות

 syagel@hadassah.org.il .(בי"ח הדסה הר הצופים. ירושלים) חבר הועד הארצי פרופ' שמחה יגל

 yaffe@netmedia.net.il .מנהל אגף נשים ויולדות בי"ח בקור חולים. ירושלים ד"ר חיים יפה

 mkatz@bgumail.bgu.ac.il .מנהלת מח' נשים בי"ח סורוקה. באר שבע פרופ' מרים כץ

  .מנהל אגף נשים ויולדות בי"ח הדסה עין כרם. ירושלים פרופ' נרי לאופר

 neri@cc.huji.ac.il חבר ועד ארצי

 lunenfld@bgumail.bgu.ac.il .מנהל חטיבת נשים ויולדות בי"ח סורוקה פרופ' איתן לוננפלד

 lessing@tasmc.health.gov.il .מנהל אגף נשים ויולדות בי"ח ליס ליולדות . פרופ' יוסי לסינג

"ח סורוקה. באר שבע. חבר ועד מנהל מחלקת נשים ויולדות בי פרופ' משה מזור

 mazorm@bgumail.bgu.ac.ilארצי

מנהל אגף נשים ויולדות בי"ח הדסה הר הצופים.  פרופ' א. מלויצקי

 obgynscopus@hadassah.org.il.ירושלים

מנהל אגף נשים ויולדות בי"ח ברזילי, אשקלון. חבר ועד  פרופסור שמואל סגל

 segal@barzi.health.gov.ilארצי

מנהל אגף נשים ויולדות בי"ח שערי צדק, ירושלים. יו"ר ועדת הבחינות  פרופ' ארנון סמואלוב

 samuelof@mail.szmc.org.ilלהתמחות

 amifi@clalit.org.il .מנהל אגף נשים ויולדות בי"ח מאיר,כ"ס ד"ר עמי פישמן

  . ראש החוג לרפואת נשים בקהילה ד"ר מנחם פישר מנהל מנהלת גליל עליון. צפת

 omfisher@netvision.net.il חבר ועד ארצי

מנהל אגף נשים ויולדות מרכז רפואי רבין. פתח תקוה. חבר ועד  פרופסור דב פלדברג

 dovf@clalit.org.ilארצי

 tmcobgyn@tasmc.health.gov.il .(בי"ח ליס) לידתית-יו"ר החברה לרפואה סב פרופ' מיכאל קופרמינץ

   ron@szmc.org.ilציאר חבר ועד. ד"ר רון רבינוביץ. מחלקת נשים ויולדות. בי"ח שערי צדק, ירושלים

בי"ח אסף ) יו"ר החברה להפריה חוץ גופית מחלקת נשים ויולדות.יו"ר איל"ה . פרופ' ר. רונאל

 rronel@asaf.health.gov.il .(הרופא

מנהל אגף נשים ויולדות בי"ח שיבא. תל השומר. חבר ועד  פרופסור אייל שיף

 eschiff@sheba.health.gov.ilארצי

מנהל אגף נשים ויולדות בי"ח העמק.  יו"ר האיגוד הישראלי למיידות וגינקולוגיה .פרופסור א. שלו

 shaleve@tx.technion.ac.il.עפולה

חבר ועד  .(פרופסור דן שרמן. )מח' נשים ויולדות. בי"ח אסף הרופא. צריפין

 dsherman@asaf.health.gov.ilארצי

 

 benvered@netvision.net.il .ד"ר בנימין קלנר. מזכיר ועדת ניירות עמדה

  antebi@tasmc.health.gov.il .אביבה ענתבי. מזכירת האגוד. בי"ח ליס מרכז רפואי ת"א

  

 חברי מליאה בעבר אשר פרשו
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על פי התקנון, המנוי לחברות במליאה תלויה בתפקיד אותו ממלא בעליו. כאשר חבר מפסיק למלא תפקיד זה 

הוא מוחלף על ידי ממלא התפקיד החדש. הבאים היו חברי המליאה בעבר בתוקף תפקידם, אשר התחלפו 

 .בגמר מנויים לתפקיד שבגללו היו חברי המליאה

 - חבר הועד הארצי /א.אייבשיץ - מנהל מחלקה, נהריה /מ.אטינגר - .מנהל מחלקה , כרמל / ח.אברמוביץ

 - יו"ר החברה הגינקואונקולוגית /ג. בן ברוך - מנהל מחלקה אסף הרופא, חבר ועד ארצי / י.בוקובסקי

מנהל  / י.דיאמנט - מנהל מחלקה , הקריה/ מ. דוד - יו"ר החברה לאנדוסקופיה, חבר הועד הארצי /א.גולן

יו"ר  /ח.לבבי - מנהל מחלקה, וולפסון/ח.זכות - יו"ר החברה הסב לידתית /א.וישניצר - י צדקמחלקה , שער

ר.  -חבר הועד הארצי / א.סדן - יו"ר האיגוד , מנהל אגף הנשים, תה"ש / ש.משיח - החברה הגינקואונקולוגית

נציג המחלקות  / מ.שטרק - מנהל אגף הנשים, הדסה עין כרם / י שנקר - מנהל מחלקת נשים, הקריה /פייזר

 .שאינן נותנות התמחות

 


