
 

 
 

 
 
 
 

                                                        פ וחדשנות"מוהאגף ל
 
 

R&D and Innovation         

    

 2022ינואר  – רשימת חברי ועדת הלסינקי
Members of the Helsinki Committee (IRB)- 2022 

 
   אביב ע"ש סוראסקי -המרכז הרפואי תל 

Tel Aviv Sourasky Medical Center 

  

 Committee Members –חברי ועדה 

  Member Name  Department  מחלקה שם חבר ועדה

 – פרופ' שמואל קיויתי
  יו"ר

מנהל היחידה לאלרגיה ואימונולוגיה 
  בדימוסקלינית 

Prof. Shmuel Kivity, MD 
Director,Allergy&clinical 

Immunology Center; retired 

פרופ' אברהם שלמה 
 יו"ר – ברלינר

  מנהל פנימית ה' בדימוס
Prof. Abraham salomo 

Berliner,MD 
Chairman,Director of Internal 

Medicine Retired 

 – פרופ' אורי אלקיים
 יו"ר

  ראומטולוגימנהלת מערך 
  מומחה במחלות פנימיות 

Ori Elkayam, MD 
Director, Division of 

Rheumotology 

 פרופ' אבי וינברום
מנהל בדימוס, היחידה להתעוררות 

  והשהייה בחדר ניתוח. מומחה בהרדמה
Prof. Avi Weinbroum, MD 

Retiered Director of Post-
Anesthesia Care Unit                      

 ד"ר אביטל בניאל
רופא בכיר, יחידה למחלקות 

  אוטואימוניות מערך עור
Avital Baniel  

Senior Physician, Department 
of Dermatology 

 ד"ר אהוד זיגמונד
רופא בכיר, המכון למחלות לדרכי 

העיכול והכבד, מומחיות 
  גסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד 

Ehud Zigmond, MD PhD 
Senior Physician, Institute of 
Gastroenterology and Liver 

Diseases 

 Ofir Chechik,MD  רופא בכיר, אורתופדיה פרופ' אופיר צ'ציק
Senior Physician , Division of 

Orthopedic 

 Ori Eyal ,MD  מנהל מרפאה אנדוקרינית ילדים ד"ר אורי אייל 
Pediatric endocrinology unit- 

clinic director 

 ד"ר אורית גוטפלד
רופאה בכירה, מכון קרינה, מערך 

  אונקולוגי
Orit Gutfeld, MD 

Senior Physician Radiation 
Oncologist, Division of 

Oncology 

 ד"ר איילת רשפון
רופאה בכירה,אחראית המרפאה 

  לאבחון סרטן העור, מערך  עור
Ayelet Rishpon  

Head of the Skin Cancer 
Detection Clinic, Department 

Of Hematology 

 Eyal Amar,MD  רופא בכיר, אורתופדיה ד"ר איל אלי עמר
Senior Physician , Division of 

Orthopedic 

 Ilya Kirgner,MD  רופא בכיר, מנהל בנק הדם המטולוגיה ד"ר איליה ק'ירזנר
Director of blood bank 

,Hematologist 



 

 
 

 
 
 
 

  Member Name  Department  מחלקה שם חבר ועדה

 אילן גולדברגד"ר 
מנהל שרות לימפומות של העור, מערך 

  עור
Ilan Goldberg, MD. 

Senior Physician, Department 
of Dermatology 

 ד"ר אינה אוספובט
רופאה בכירה, המערך האונקולוגי, 

שירות קרינה לילדים וטיפולים 
  רדיותרפיים

Inna Ospovat,MD 
Senior Physician, Division of 

Oncology 

 ד"ר אליה לוינגר
  

רופא בכיר, מומחה לקרנית ומחלות 
  חיצוניות של העין, מח' עיניים

Eliya Levinger, MD 
Senior Physician,Cornea and 
external disease of the eye 

 ד"ר אלנה יצחקוב
  מכון אנדוקריני, מנהלת מרפאת ליפידים

  מומיחיות פנימית ואנדוקרינולוגיה
Elena Izkhakov;MD 

Institute of endocrinology, 
metabolism and hypertension. 

Head of lipid clinic 

 עוז -ד"ר אמיר גל
  רופא בכיר,טיפול נמרץ כללי

מומחיות פנימית,נפרולוגיה, טיפול נמרץ 
  כללי

Amir Gal-Oz;MD Senior Physician ICU 

 Ari Polachek, MD  רופא בכיר, ראומטולוגיה ד"ר ארי פולצ'ק
Senior Physician 
,Rheumatology 

 Prof. Arie Blachar, MD  מנהל אגף הדימות פרופ' אריה בלשר
Chairman Department Of 

Radiology 

 ארנון קרני פרופ'
מנהל שרות נוירואמונולוי, מח' 

  נוירולוגית
Arnon Karni,MD 

Head of Neuroimmunology 
Clinic 

 ד"ר בועז טירן
מנהל מרפאת ריאות, מכון ריאות  

  ואלרגיה
  מומחה במחלות פנימיות וריאות

Boaz Tiran, MD 
 Institute of Pulmonary and 

Allergic Diseases              

 Prof. Guy Lahat, MD  רופא בכיר, חטיבה כירורגית פרופ' גיא להט
Attending Physician, Division 

of Surgery 

 Prof. Galia Grisaru,MD  ילדים-מנהלת היחידה למחלות זהומיות פרופ' גליה גריסרו
Head of pediatric infective 

disease unit 

 פרופ' דן גריסרו   
  אונקולוגית-לגינקולוגיהמנהל השירות 

  בגנטיקה PhDמומחה בגניקולוגיה, 
Prof. Dan Grisaru, MD.,PhD 

Director of Gynecological 
Oncology Service 

 ד"ר גיא רוזנר
רופא בכיר, מכון גסטרואנטרולוגי, מכון 

גנטי מומחה במחלות פנימיות, 
  גסטרואנטרולוגיה וגנטיקה 

Guy Rosner, MD 
Senior Physician, 

Gastroenterology Institute, 
Genetic Institute 

 Daniel Shepshelovich, MD  מנהל מחלקה פנימית ד' שלוביץד"ר דניאל שפ
 Deputy Director of Internal 

Medicine I 

 פרופ' דפנה פארן
  ס.מנהל  מכון ראומטולוגי

  מומחה במחלות פנימיות וראומטולוגיה
Prof. Daphna Paran, MD 

Deputy Director, Division of 
Rheumotology 

 פרופ' חגית טולצ'ינסקי
מנהלת יחידה פרוקטולוגית, חטיבה 

  כירורגית ב'
Prof. Hagit Tulchinsky, MD 

Director of the proctologist 
Unit, Division of Surgery  



 

 
 

 
 
 
 

  Member Name  Department  מחלקה שם חבר ועדה

 Tatiana Rabin,MD  רופאה בכירה, אונקולוגיה ד"ר טטיאנה רבין
Senior Physician Radiation 

Oncologist, Division of 
Oncology 

 פרופ' טניה גורביץ
מנהלת היחידה להפרעות תנועה, מח' 

  נוירולוגית
Prof. Tanya Gurevich, MD 

Head, movement disorders 
unit ,Department of Neurology 

 ד"ר יהב אורון 
ראש רופא בכיר, מערך א.א.ג ניתוחי 

  צוואר פה ולסתות
Yahav Oron,MD 

Senior Physician, 
otolaryngology, Head neck 
and maxillofacial surgery 

 ד"ר יובל בר יוסף
אורולגיה, מנהל השירות לאורולוגיה 

  שחזורית
Yuval Bar Yosef,MD 

Head of Reconstructive 
pediatric urology 

 Prof Jacob Ablin Head of internal medicine H  מנהל פנימית ח פרופ יעקב אבלין

 ד"ר יעקב משיח
  

  ילדים, מערך עור.מנהל מרפאת עור 
Jacob Mashiah,MD 

Head of pediatric dermatology 
unit, Dermatology department 

 ד"ר יעקב שחם
  מ"מ מנהל, טיפול נמרץ לב

  מומחה במחלות פנימיות וקרדיולוגיה
Yacov Shacham, MD  

Acting director , Divison of 
Cardiology ICU 

 Mor Pavlovsky, MD  בכירה, מערך עוררופאה  ד"ר מור פבלובסקי
Senior Physician, 

Dermatology department 

 Prof.Michael Giladi,MD  רופא בכיר, היחידה למחלות זיהומיות פרופ' מיכאל גלעדי
The Infectious Disease  Unit, 

Senior Physician  

  Prof. Michael Waisbuord, MD  רופא בכיר, מחלקת עיניים מיכאל ויסבורדפרופ' 
Attending physiciaon , 

Department of ophthalmology 

 ד"ר מיכאל שנהב
  רופא בכיר, חדר לידה

  מומחיות במיילדות גניקולוגיה ופריון
Michael Shenhav, MD 

Senior Physician, Lis Maternal 
Hospital  

 ד"ר מיכאלה גולדשטיין
  סגנית מנהלת מח' עיניים
  מנהלת מרפאת רשתית 

Michaela  Goldstein, MD 
Deputy Head of  

Ophthalmology Department, 
Director of Retina Clinic 

 פרופ' מיקי בלוך
מנהל המחלקה לפסיכיאטריה 

  אמבולטורית
Miki Bloch, MD 

Head of Ambulatory 
Psychiatry Unit 

 Merav Barzilai,MD  Senior Hematology  רופאה בכירה, מערך המטולוגי ד"ר מרב ברזילי

 פרופ' מרסל טופילסקי
מח' פנימית ח', מומחה מנהל בדימוס, 

  במחלות פנימיות וריאות
Marcel Topilsky, MD 

Specialist in Internal Medicine 
and Pulmonary Diseases 

 ד"ר נתן גלוק

רופא בכיר,מנהל שירות ממאירויות 
דרכי עיכול , המכון למחלות לדרכי 

  העיכול והכבד, 
מומחיות פנימית וגסטרואנטרולוגיה  

  ומחלות כבד

Nathan Gluck,MD PhD 
Senior Physician, Institute of 
Gastroenterology and Liver 

Diseases 



 

 
 

 
 
 
 

  Member Name  Department  מחלקה שם חבר ועדה

 ד"ר עדי רכס
רופאה בכירה , מכון גנטי והיחידה 

  פריה חוץ גופית לה
Adi Reches ,MD 

Senior Physician ,Genitic 
institute and  IVF unit  

 ד"ר עופר חבקוק
רופא בכיר , אחראי אשפוז המערך 

  הקרדיולוגי, מומחיות פנימית 
Ofer Havakuk,MD  

Senior Physician ,Divison of 
Cardiology 

 פרופ' עופר מרימסקי
מ"מ יו"ר ועדה, מנהל היחידה לרקמות 

  רכות ושלד, המערך האונקולוגי
  מומחה באונקולוגיה קלינית וקרינתית

Prof. Ofer  Merimsky, MD 
Head, Unit of Soft Tissue and 

Bone Oncology  

 Prof. Irit Avivi, MD Head of Hematology Division  מנהלת המערך ההמטולוגי פרופ' עירית אביבי

 כץ-ד"ר עפרת ביאר
,מומחית מנהלת שירות אימונותראפיה 

ברפואה פנימית והמטולוגיה, היחידה 
  להשתלות מח עצם, המערך ההמטולוגי

Ofrat Beyar-Katz, MD Bone Marro transplants 

 ד"ר ערן נזרי
רופא בכיר, כירורגית א, החטיבה 

  הכירורגית
Eran Nizri,MD 

Attending Surgeon, 
Department Of Surgery A, 

Division Of Surgery 

 Felix Bokstein, MD  אונקולוגי-מנהל השירות הנוירו פליקס בוקשטייןד"ר 
Co-Director, Neuro-Oncology 

Service 

 Penina Ponger, MD  מכון גנטי והמערך הנוירולוגי ד"ר פנינה פונגר
Nurology unit, Genetic 

Institute 

 פרופ' קרולין וייניגר
רופאה בכירה, הרדמה טיפול נמרץ 

  וכאב
Prof Carolyn Weiniger; MD 

Anesthesia, Intensive Care 
and pain 

 Ron Cialik  מנהל מחלקת גריאטריה שיקומית ד"ר רון צ'ליק
Director of the Geriatricc 
Rehabiltation department 

 פרופ' רון רם
מנהל היחידה להשתלת מח עצם, 

  מערך המטולוגי
Prof. Ron Ram, MD 

Head of  BMT Unit, 
Hematology Division 

 עמי-פרופ' רונן בן
  מנהל היחידה למחלות זהומיות

  מומחה במחלות פנימיות וזיהומיות
Prof. Ronen Ben-Ami, MD. 

Head, Infectious Diseases 
Unit 

 Prof. Shaul Schreiber, MD Director, Psychiatric Division  מנהל המערך הפסיכאטרי שאול שרייברפרופ'  

 ד"ר שמואל  דיאמנט
מנהל בדימוס, היחידה לקרדיולוגיה 

  ילדים
Shmuel Diamant, MD. 

Retiered Director Pediatric 
Cardiology Unit  

 ד"ר שמיר גלר
רופא בכיר, מנהל מרפאת עור ומין, 

  מערך עור
Shamir Geller  

Director Of the Deramatology 
Clinic, Department Of 

Dermatology 

 ד"ר שרון פלס
  רופאה בכירה, המערך האונקולוגי

  מומחה באונקולוגיה קלינית
Sharon Pelles,MD 

Senior Physician, Division of 
Oncology 

 

  



 

 
 

 
 
 
 

 Management Representatives – נציגי הנהלה

  Name  Department  מחלקה שם חבר ועדה

  ד"ר אורלי ברק
מתמחה בניהול רפואי, משרד סמנכ"ל 

  רופאים והמשנה הרפואי למנכ"ל
Orly Barak,MD Senior Physician, Menegment 

  פרופ' אלי שפרכר
סמנכ"ל למחקר פיתוח וחדשנות, מנהל 

  מערך עור
Prof. Eli Sprecaer, MD PhD 

Deputy Director General, 
Researc Development and 

innovation and Head of  
Dermatology  

 Esther Saiag, MD. MSc  מנהלת האגף לתפעול מערכות רפואיות  ד"ר אסתי סייג
Deputy Director General, 

Division of  Systems 
Operation 

 Gil Fire, MD  סמנכ"ל רופאים  פרופ' גיל פייר
Deputy Director General, 

Medical Personnel 

  חגית פדובהד"ר 
מנהל המערך לאיכות ובטיחות 

  המטופל, נציגת הנהלה
Hagit Padova , MD MHA 

Head of quality and patient 
safety 

  פרופ' יצחק שפירא
סמנכ"ל המרכז הרפואי, הנהלת 

  המרפאות, נציג הנהלה
Prof. Itzhak Shapira, MD Deputy Director, General 

  

 Pharmacy Representatives – בית המרקחתנציגי 

  Name  Department  מחלקה שם חבר ועדה

  Nancy Bishouty, M.Sc Clinical pharmacist -Pharmacy קליני ,בית המרקחת רוקחת גב' ננסי בשותי

 Magister Tzvi Gregory avishai Director, Pharmacy  מנהל בית מרקחת  מגר' צבי גרגורי אבישי

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

 
 
 
 

 Public Directors - ציבורנציגי 

  Name שם חבר ועדה

   Asher-Tsvi Schwed, Adv, CPA  אשר צבי שוודעו"ד 

 .Bracha Semo, Adv עו"ד ברכה סמו

 Delia Avi-Guy, Adv גיא-עו"ד דליה אבי

 Dan betzalel Mor, Adv עו"ד דן בצלאל מור

 Chanan Efrati, retired  judge שופט בדימוס חנן אפרתי

 Liat Keysar Gersht, Adv ליאת קיסרעו"ד 

 .Oded Nesher, Adv עו"ד עודד נשר (בקל)

 Rachel Levitan, Adv עו"ד רחל לויתן

 Rachmani Rabinovich, Adv רינה רחמניעו"ד 

 Samuel Wolfman, Adv שמואל וולפמן ' ד"רעו"ד

  

  לפי הצורךאנו עמלים על תוספת חברי ועדה כל העת, ונעדכן רשימה זו 


