
  רשימת רופאי צלילה
  

  
שם 

 משפחה
שם 
 email כתובת עיר פקס נייד טלפון התמחות פרטי

 shaharony@gmail.com    א"ת   052-3581959 03-5521976 רופא של השייטת שחר אהרוני

 דליה אורבך
רפואה +ילדים
 urb77@isdn.net.il 20 האלה 3111. ד.ת 88000אילת  08-6336145 054-392375 08-6337517 סינית

 גדעון אורצקי
מנהל מחלקה 

 03-6074439 09-9592584 03-6973322 לניתוח לב איכלוב
 -הרצליה 

 מדיקל סנטר
 חיפה 47אנטוורפן ' רח

34980 mdgideon@tasmac.health.gov/il 
     88000אילת    050-4838333 08-6338887   דקל אליאס
 shoshanaalmog@walla.com  עין שרה12007. ד.ת 22350נהריה  04-9922206   04-9922206 אורטופד שלמה אלמוג

 רון ארנון
+ פנימי 

 rarnon@inter.net.il 8הבנאי  96264ירושלים  02-6415408 052-8306451 02-5866777 גסטרואנטרולוגיה

 פנימי חיים ביטרמן
04-8246207 / 
 haimb@techunix.technion.ac.il  אחוזה6גרינברג . צ.א 34757חיפה  04-8346631   8347171

     רמת גן     052-3400508   יאיר ברק

 יאיר יגילונ
רופא צלילה 

 meditest@zahav.net.il ' א261בני אפריים  תל אביב 03-7525090 050-230310 03-7521129 מורשה

 09-7446527 09-7410934 09-7452882  רפואת משפחה  ברני  גרין
סבא -כפר

44351  
ויצמן ' מרכז אהרוני רח

84   

     054-4809355   רעופ דוידי
לב -חיים בר' רח
  נווה סביון10

- כוכב184נוף הרים 
   odavidi@walla.co.il יאיר

           052-3433872   רז דקל

 דרייפוס

. י
אוריא

 04-8383044   04-8381958 אורטופד ל

                         
 33האודם ' רח  
) בנין המועצה(

 dreyfuss@bezeqint.net 65שושנת הכרמל  שוהם

 03-6974670 052-4266681 03-6973829 מנהל מיון איכילוב פיני הלפרן
תל אביב 

 dr_halperin@tasmc.health.gov.il 6וויצמן  64239

 חיפה 04-8370203 052-6240975 - רופא צבאי תמיר וולף
 15/19רח ההרדוף 

 mdtamir@gmail.com 34747:מיקוד

  0524262624     אורי  ויזל
תל אביב 
 divingdoc1@gmail.com    ורחובות



 עמק חפר 09-8663543 054-4755514 09-8663327 ילדים וניהול רפואי נתן כהן

) ביתן אהרון(' בת חן א
עמק חפר מיקוד 

40294 natush@nevision.net.il 

 רפאל כראל
, בריאות הציבור

   050-6765767 03-5772623 רפואה תעסוקתית

בוטינסקי 'דרך ז
בני ברק , 7

51108 
סביון , 3084ד .ת

56540 rafaelc@machon-mor.co.il 
 keren1@inter.net.il 23יותם  חיפה 04-8241382 050-5674693 04-8241382   אפרת כרמל

 04-8300055   12 / 04-8377851 רפואה היפרברית יהודה מלמד

יאיר ' חיפה רח
 בית 12ץ "כ

חולים אלישע 
מחלקת תא 

 לחץ

אלרום : דוארכתובת ל
מ תא לחץ "הכרמל בע

 חיפה 6518ד .ת
31064 hbomed@barak.net.il 

   054-4622037 09-7494913   יורם נוימן
כוכב יאיר 

 yoram_neuman@hotmail.com 1046. ד. ת15גריזים  44864
      יעקוב-זיכרון    050-6264834      דורון  נצר

 mikendive@gmail.com 20סוטין  א"ת   050-4560141 בית-03-5223424 03-6973258 מיכאל נמסטניקוב
             

     אסף הרופא     08-9779395 תא לחץ גרגורי פישלב

 052-8556767 09-7460299 פנימי וריאות ניר פלד
151-58-
 peledbn@inter.net.il 1מזל קשת  הוד השרון 556767

 96408ירושלים  02-6416242 050-7773626 02-6416242   איגור קיזרמן
 גבעת 1/1לאה פורת 

 igor@Dr-Kaiserman.com משואה
 drshasha@bezeqint.net 1 קומה 41המייסדים  האבן יהוד 09-8995854 052-4266348 09-8913343 אורטופד נדב שאשא

 04-6360651   054-2490646 09-8607249 הילה שומרון
 - ואורנתניה
 hila_shomron@www.co.il   עקיבא

 orenshoshani@gmail.com ' א8עת דאונס גב 34345חיפה  04-8257580 050-2061055 04-9543355 כירורגיה פלסטית אורן שושני

  חיפה5בירם  04-8568496 050-6817176 04-8263124 אף אוזן גרון אבי ופק'שצ
המכון לרפואה ימית 

 shupak@internet-zahav.net 8040. ד.ת

   וילי ברלה
04-9821563 04-
      נהריה     9927252

 


