
 

 

 

              

                         

        

  

                                                     

 

 

 

 הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
 

 ו"עידיעון תש              
              2015-2016    

 

 
 לימודים לתואר דוקטור לרפואה 

 בעלי תואר ראשוןלימודים לתואר דוקטור לרפואה, התכנית ל 

 התכנית המשולבת למדעי החיים ולמדעי הרפואה 

 לימודים לתואר שני ,המדרשה לתארים מתקדמים 

 ושלישי במדעי הרפואה

 

  

                    
 

 



 הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר

 

 

 

 הנהלת הפקולטה

 
 

 אהוד גרוסמןפרופ'                                
 דקאן                                        

 

 
  

 
 דני כהןפרופ'                                

 ראש בית הספר לבריאות הציבור                       
 

 
 משה קוטלרפרופ'                              
ל                                 י סטודנטיםדקאן משנה  נ י י  לענ

 

 
ן                                   יעל קיילי

 משנה מינהלי לדקאן                                   

 

 קרן אברהםפרופ' 
ים משנה לדקאן י נ ים קדם קלי נ י י  לענ

 מאיר להבפרופ' 
ים משנה י נ ים קלי נ י י לענ  דקאן 

 
 

 משה פיליפפרופ' 
י  נ י י לענ ופיתוחמשנה לדקאן   מחקר 

 
 

 ענת לבנשטייןפרופ' 
י  דום אקדמימשנה מנהל  לקי

 
 איריס ברשקפרופ' 

, ל משנה  דקאן

 ראש בית הספר לרפואה

 

 
 ארנון אפקפרופ' 

דים ר ית הלימו  אש תכנ

ורק י ו  י  אמריקה-נ

 
 

 דרורית נוימןפרופ' 
 ראש המדרשה לתארים מתקדמים

 
 יחיאל לבקוביץפרופ' 

די המשך ללימו  ראש בית הספר 



 הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר

 

 

 ועדות פקולטיות
 
 ועדת קתדרות ●
 ועדת חיפוש ●
 ועדת ערעורים  ●
 ועדת דיור ●
 ועדת עמית כבוד ●
 ועדה לאתיקה מדעית ●
 ועדה למחקר ולפיתוח ●
 מחקרועדה לקרנות  ●
 ועדת ציוד בין מחלקתי ●
 ועדת משמעת ●
 ועדת בית חיות ●
 ועדת חיסונים ●
 ועדת בטיחות ●
 ועדת קבלה ●
 ועדת מקצוענות ●
 ועדה להוגנות מגדרית ●
 
 

 ועדות בית הספר לרפואה
 
 בית ספרית הועד ●
 הוראה קדם קלינית תועד ●
 ועדת הוראה קלינית ●
 , קידום ובקרת ההוראהבחינות תועד ●
 תלמידים -ת מורים ועד ●
 תלמידיםועדת  ●
 עבודות גמרועדת  ●
 ת בריאותועד ●
 
 
 

 :יםאודות הוועדות ושמות חברי הוועדות מתפרסמים באתר
Medicine-of-Faculty-the-of-http://med.tau.ac.il/Committees 

Committees-School-https://med.tau.ac.il/Med              
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 ראשי חוגים                                          
 

 ראש החוג וגים קדם קלינייםח

 חיים )חגי ( פיקפרופ'  אנטומיה ואנתרופולוגיה

 דפנה בניהופרופ'  ביולוגיה תאית והתפתחותית

 חיים ורנרפרופ'  גנטיקה מולקולרית של האדם וביוכימיה

 נתנאל לאור פרופ' חינוך רפואי 

 פואד עיראקי  פרופ'  מיקרוביולוגיה ואימונולוגיה קלינית

 רונית סאצ'י פיינרופרופ'   יולוגיה ופרמקולוגיהפיז

 אילן המל פרופ'  פתולוגיה

 

  חוגים קליניים

 טומס שפיצרפרופ'   א.א.ג וכירורגיה של ראש וצואר

  יעקב שכטרפרופ'  אונקולוגיה 

 דן געתוןפרופ'  רפואת עיניים

 יונה קוסאשויליפרופ'  אורתופדיה

 יריב גרברפרופ'  אפידמיולוגיה ורפואה מונעת

  עמי פישמןפרופ'  גינקולוגיה ומיילדות

 דן בו אמתיפרופ'  דרמטולוגיה

 אלי קונןפרופ'  דימות

 גילי קנת פרופ'  המטולוגיה

   בריאן פרדמן פרופ'  הרדמה וטיפול נמרץ

 חנוך קשתןפרופ'   כירורגיה

 ניר גלעדיפרופ'  ונוירוכירורגיה נוירולוגיה

 יעקב סיוןפרופ'     רפואת ילדים

  מרק ויזרפרופ'  פסיכיאטריה

 צבי ורדפרופ'  קרדיולוגיה

 פרופ' פנחס הלפרן רפואה דחופה

 דורון חרמוני פרופ'  רפואת המשפחה

 האוורד עמיטלפרופ'  רפואה פנימית

  נחום סורוקרד"ר  רפואה שיקומית
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  מנהלת הפקולטה                           
 

 פקס' טלפון  

 6409103 6409658 ליןיייעל ק משנה מנהלי לדקאן

עוזרת למשנה המנהלי לדקאן לענייני 
 תלמידים והוראה

 
 מירה ניר

 
6406053 

 
6407824 

 למשנה המנהלי לדקאן תעוזר
 לענייני כח אדם 

 
 רחל מושינסקי

 
6409055 

 
6406030 

עוזר למשנה המנהלי לדקאן לענייני 
 לוגיסטיקה

 י לוייוס
 

6409884 6405289 

 6409103 6409657 עינת סופר מזכירת לשכת דקאן

 6409232 6409300 אביבה מוסקונה תקציבנית

 מיטל גמליאל לימודים קדם קליניים-מזכירת סטודנטים
 

6409661 6407824 

 שנים ד',ה' קלינייםהלימודים המזכירת 
  בתכנית השש שנתית

 6407824 6407726 שירי בילורי

הלימודים הקליניים שנים ו' מזכירת 
ג',ד'   -, ו וסטאג' בתכנית השש שנתית

 בתכנית הארבע שנתית

 6407824 6406071 יפעת רדליך

לתואר ד"ר לרפואה מזכירת התכנית 
 לבעלי תואר ראשון

 6407824 6407754 עינת רם

ע"ש ד"ר מרים ושלדון  מזכירת המדרשה
 ג' אדלסון

 6409213 6407320 סילביה דגני

 6407824 6409244 ניצה כחלון מזכירת לימודי תואר שני

 6407191 6409071 תמי ליפקין צור אמריקה  - .N.Yמרכזת תכנית 

 6409043 6409228 סוניה כשר מזכירת ביה"ס ללימודי המשך

 6407464 6407391 רונית שפיגל מזכירת ביה"ס לבריאות הציבור

חיים מזכירת התכנית המשולבת למדעי ה
 והרפואה

 דנה הנדלסמן
 

6409097 
 

6407824 

 6407673 6409796 רחל רזניק מרכזת מזכירות מורים

 6409234 6409027 אנה עייש ועדת מינויים קלינית מרכזת

 6407351 6407603 חנה דרעי מזכירת כח אדם

 6405354 6409740 יעקב לביא מנהל גוש
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 בבית הספר לרפואהמזכירויות החוגים                   

חוגים קדם קליניים       
 

 

מזכירה/עוזרת  שם החוג
 מנהלית בחוג

 פקס. טלפון

 החוג לאנטומיה ולאנתרופולוגיה
 631,חדר 6בניין סאקלר, קומה 

racheloz@post.tau.ac.il 

 6409099 רחל עוז
6409866 

6408287 

 החוג לביולוגיה תאית והתפתחותית 
 404,חדר 4בניין סאקלר, קומה 

shoshd@post.tau.ac.il 

 6407432 6409860 גלי אדלשטיין

החוג לגנטיקה מולקולרית של האדם 
 ולביוכימיה 

 1015, חדר 10בניין סאקלר, קומה 
rellyb@tauex.tau.ac.il 

 

 רחלי אינשטיין
 
 
 
 

6409865 
 
 
 
 

6405168 
 
 
 

 ואי החוג לחינוך רפ
 905, חדר 9בניין סאקלר, קומה 

fortunac@post.tau.ac.il 

 פורטונה כהן
 

6409858 6406916 

החוג למיקרוביולוגיה  ואימונולוגיה 
  קלינית

 945,חדר 9בניין סאקלר, קומה 
leag@tauex.tau.ac.il 

 לאה גודלמן
 

6409069 
6409168 

6409160 

 החוג לפיזיולוגיה ולפרמקולוגיה
  527,חדר 5ר, קומה בניין סאקל

inbars@tauex.tau.ac.il 

 דורית יקיר
 

6409975 
6408748 

6409113 

 החוג לפתולוגיה
 426,חדר 4בניין סאקלר, קומה 

havag@tauex.tau.ac.il 

 6409141 6409861 אירית בוקר

mailto:rellyb@tauex.tau.ac.il
mailto:rellyb@tauex.tau.ac.il
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 חוגים קליניים
 

מזכירה/עוזרת  שם החוג   
 מנהלית בחוג

 פקס. טלפון

 ורגיה של ראש וצווארהחוג לא.א.ג ולכיר
 112, חדר 1בניין סאקלר, קומה 

simae@tauex.tau.ac.il 

 נהורה שומלי 
 

 נהורה שומלי

6407779 
 
 

6407779 
 
 
 

6406002 
 

 החוג לאונקולוגיה 6406002
 113, חדר  1בניין סאקלר, קומה 

etikam@tauex.tau.ac.il 

 6407779 נהורה שומלי
 
 

6407779 
 
 
 

6406002 
 

 החוג לרפואת עיניים 6406002
 112, חדר 1בניין סאקלר, קומה 

 

 
 סיגל טלמור

6406996 6408679 

 החוג לאורתופדיה ולטראומטולוגיה
 112, חדר 1בניין סאקלר, קומה 

 

 
 מיה מור

6409653 6408679 

 החוג לאפידמיולוגיה ולרפואה מונעת
 918,ח'  9בניין סאקלר,קומה 

 

 6409868 ליבי מנור ראובני
6409040 

6409868 

 החוג לגניקולוגיה ולמיילדות
 113, חדר 1בניין סאקלר, קומה 

 

 מיה מור
 

6409653 6408679 

 החוג לדרמטולוגיה
 109, חדר 1בניין סאקלר, קומה 

 

 מיה מור
 

6409653 6408679 

 החוג לדימות
 109, חדר 1בניין סאקלר, קומה 

 

 6408679 6409856 אילת גורפינקל

 יההחוג להמטולוג
 113, חדר 1בנין סאקלר, קומה 

 

 6405354 6405417 אורלי כרמל

 החוג להרדמה ולטיפול נמרץ
 112, חדר 1בניין סאקלר, קומה 

 

 6408679 6406996 סיגל טלמור

 החוג לכירורגיה
 112, חדר 1בניין סאקלר, קומה 

 

 6408679 6406996 סיגל טלמור

 החוג לנוירולוגיה
 109ר , חד1בניין סאקלר, קומה 

 

 6408679 6409653 מיה מור

 החוג לרפואת ילדים
 102, חדר 1בניין סאקלר ,קומה 

 

 6408679 6409653 מיה מור

 החוג לפסיכיאטריה,
 113, חדר 1בניין סאקלר קומה 

 

 מיה מור
 

6409653 6408679 

 החוג לקרדיולוגיה
 א' 109,חדר 1בניין  סאקלר, קומה 

 

 סיגל טלמור
 

6406996 6408679 

 החוג לרפואת המשפחה
 השומר-בי"ח ע"ש שיבא, תל

 

 6406002 6407779 נהורה שומלי

 החוג לרפואה פנימית
 א' 109, חדר 1בניין סאקלר, קומה 

 

 6408679 6406996 סיגל טלמור

 החוג לרפואה שיקומית
 113, חדר 1בניין סאקלר, קומה 

 

 מיה מור
 

6409653 6408679 

 
רפואת ילדים, פסיכיאטריה, גניקולוגיה, נוירולוגיה,   :mayamo@tauex.tau.ac.il  מיה מור

  עור, שיקום, אורתופדיה
, רפואה פנימית, כירורגיה, רפואה דחופה, גריאטריה    :sigalt@tauex.tau.ac.ilסיגל טלמור 

 קרדיולוגיה, עיניים, הרדמה וטיפול נמרץ
 רפואת משפחה, אונקולוגיה, אא"ג :nehoras@tauex.tau.ac.il  נהורה שומלי

 
 

 

mailto:mayamo@tauex.tau.ac.il
mailto:sigalt@tauex.tau.ac.il
mailto:nehoras@tauex.tau.ac.il

