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yochaiad@clalit.org.il052 5128512רופא צלילה בכיררפואת צלילהזיוחאיאדירד"ר

זאהרוןאהרונוביץד"ר
רפואת צלילה 

ואורטופדיה
רופא צלילה

aaharon64@gmail.com
מזכרת בתיה/ רחובות4374793 -052

זישיאוסטפלדד"ר
מומחה לניתוחי לב 

ולמנהל רפואי, רופא 
ספורט

תל אביבiostfeld@hotmail.com050-6136635רופא צלילה

אילתUrbach_d@mac.org.il08-6337517רופא צלילהרפואת צלילהנדליהאורבךד"ר
אילתelias.dekel@gmail.com050-4838333רופא צלילהרופא משפחהזדקלאליאסד"ר

רופא צלילה בכיררפואת צלילהנכרמלה (כרמל)אפרתד"ר
keren1@inter.net.il

04-8241382 / 
050-5674693

חיפה

רופא צלילה בכיררפואת צלילהזשיאפרתיפרופ.
efratishai@013.net.il

08-9779450
אסף הרופא - מרכז "סגול" 

לרפואה היפרברית

זרוןארנוןד"ר
פנימית 

וגסטרואנטרולוגיה
רופא צלילה

rarnon306@gmail.com
ירושלים02-5866777

זחייםביביפרופ.
רפואת ילדים (ריאות 

וטיפול נמרץ)
רופא צלילה

haim_76407@yahoo.com
אשקלון/אשדוד052-2599461

חיפהhaimbit@assuta.co.il050 6265504רופא צלילה בכיררפואה פנימיתזחייםביטרמןפרופ.

רופא צלילהרפואת צלילהזעדיבירוןד"ר
adibiron@gmail.com

09-7408811      
077-7779222

נתניה/ כ"ס/ ת"א

רופא צלילהרפואת צלילהזעודדבן אריד"ר
פרדס חנהronen.n.bar@gmail.com052 9257123רופא צלילה בכיררפואת צלילהזרונןברד"ר
חיפהeliaz.brumer@gmail.com054-4790001רופא צלילהרפואת ילדיםזאליעזברומרד"ר
קרית אונו052-3400508רופא צלילהרפואת צלילהזיאירברקד"ר

רופא צלילהרופא צלילהזיאירגילוניד"ר
office@msc.org.il

03-5223092
ריינס 18 תל-אביב, בית 

הרופאים
מודיעיןboazgilboa1@gmail.com054-4667337רופא צלילהרדיולוג צינתור מוחזבועזגלבועד"ר

ליעוץ בלבדMedicine8280@gmail.com03-7379778רופא צלילהרפואת צלילהזאלוןגלזברגפרופ.

זגילגנוטד"ר
כירורגיה אורטופדית, 
ניתוחי כף רגל וקרסול

רשל"צ, רעננה ובני ברקgiliganot@gmail.com052-3689457רופא צלילה

רופא צלילהרפואת משפחהזברניגריןד"ר
berniegreen@orange.net.il 

09-7446765     
050-8801023

וייצמן 83 כפר סבא

תל אביבprof.greenstein@gmail.com052-2439413רופא צלילה בכיררופא צלילה בכירזאלכסנדרגרינשטייןפרופ.
oferdav@gmail.com054 4809355רופא צלילהרפואת צלילהזעופרדוידיד"ר
רח' הדגן 8 קצירilandan63@walla.co.il054-5857849רופא צלילהרפואת צלילהזאילןדןד"ר
תל אביבerazmus@gmail.comרופא צלילהרפואה תעסוקתיתזרזדקלד"ר
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רופא צלילהרפואת משפחהנענבלהבר - ברקנרד"ר
habinbal@hotmail.com

רעננה- לא מקבלת כרגע!!!

אסף הרופאamir.had@gmail.com054-4707381רופא צלילה בכיררפואת צלילהזאמירהדניד"ר
באר שבע\עומרgadih01@gmail.com524848393רופא צלילהרפואת ילדיםזגדיהווארדד"ר

תל אביבלייעוץ בלבדdr_halperin@tlvmc.gov.ilרופא צלילה בכיררפואת צלילהזפנחסהלפרןפרופ.

זיהליהמלטד"ר
רפואת ילדים, תעופה 

וספורט
רופאת צלילה בכירה

Yahli.hamlet@gmail.com
רמת השרון050-7875598

בי"ח יוספטל אילת08-6222949מרפאת צוללים אילתרופא צלילה בכיררפואת צלילהזזמרואנגד"ר

זדן-ישראלויסמןד"ר
רפואת ילדים ורפואת 

ילודים ופגים
לא מקבל נבדקים כרגע. כן נותן dwaisman@netvision.net.il054 5221303רופא צלילה

יעוץ אם נדרש

שמשית, חיפהofel1@inter.net.il050-8853-253רופא צלילהרפואת שינייםזרויטלוקסלרד"ר

זרםז"קד"ר
כירורגיה אורטופדית, 

רפואת ספורט, תעופה 
וצלילה

רופא צלילה בכיר
sackram@gmail.com

052- 8603763 
(תמי)

ת"א, חיפה (אלישע), 
מרפאת ספורט תה"ש

כ"ס, ר"ג, עיילבוןanan.zr35@gmail.com052-7211031רופא צלילהרפואת צלילהזענאןזרייקד"ר
מושב רגבהroietal@gmail.com050 9195245רופא צלילה בכירקרדיולוגיה ילדיםזרועיטלד"ר

רופא צלילהרופא צלילהזערןטל-אורד"ר
ETalor@poria.health.gov.il

050-6267434/  
04-6652850

עפולה

רופא צלילהרפואת צלילהזדניאלטרוצקיד"ר
dtrotzky@gmail.com

050-7308675
קרית טבעון, כרכור, תל 

אביב, בני ברק
yanivyonai@gmail.com050-5377776רופא צלילהרפואת צלילהזיניביונאיד"ר
חיפהyoav.yanir@gmail.comרופא צלילה בכיררפואת צלילהזיואבינירד"ר
oriyaslo@gmail.com052-3603381רופא צלילהרפואת צלילהזאורייסלוביץ'ד"ר
מרכז/צפוןDrOmerIsraeli@gmail.com052-3959784רופא צלילהרופא צלילהזעומרישראליד"ר
בת חןnatush1945@gmail.com 054-4755514רופא צלילה בכיררפואת צלילהזנתןכהןד"ר
oded915@gmail.com054 4682490רופא צלילהא.א.גזעודדכהןד"ר
יעוץ טלפוני בלבדamir.knaani@gmail.com 054-7911755רופא צלילהרופא צלילהזאמירכנעניד"ר

בני ברקcarelr.in.iarc@gmail.com03-5772623רופא צלילהרפואת צלילהזרפאלכראלפרופ.
חיפה (שר"פ+לב המפרץ)a_lokiec@rambam.health.gov.il073-3700700רופא צלילהנוירולוגיהזאלחנדרולוקיאקד"ר
תל אביב והרצליהlee_yaari2002@yahoo.com058-4740036רופא צלילהרפואת צלילהזיעריליד"ר
אסף הרופאlangerez@gmail.com08-9779395רופא צלילהרפואת צלילהזארזלנגד"ר
ירושליםdvl.eyes@gmail.comרופא צלילהניתוחי עינייםזדודלנדאוד"ר
ראש העיןmushy@inter.net.il050 6264920רופא צלילה בכיררפואת צלילהזירוןמושקטד"ר
ר"ג, אום אל פאחםhmahajna@gmail.com050-3330310רופא צלילהרופא צלילהזחוסייןמחאג'נהד"ר
רופא צלילהרפואת צלילהזעמיתמליארד"ר
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רופא צלילה בכיררפואת צלילהזיהודהמלמדד"ר
hbomed@barak.net.il04-8377851

בתי החולים רמב''ם 
ואלישע בחיפה

שר"פ הדסה02-6778899רופא צלילהרפואת צלילהזדודמנקוטהד"ר

רופא צלילה בכיררפואת צלילהזינוןמצליחד"ר
yinnonma@clalit.org.il

04-8430400
קופ"ח כללית סניף בן עמי 

קרית אתא

רופא צלילהקרדיולוגיהזיורםנוימןד"ר
yoram_neuman@hotmail.com

072-2457042    
054-4622037

בית שער העיר 2, בן גוריון 
22, הרצליה

רופא צלילה בכיררפואת צלילהזדןנכטיגלד"ר
nachtigal.dan@gmail.com

עפולה 04-
6592777 חיפה 
073-3700700

עפולה וחיפה

כפר סבאdnemet@gmail.comרופא צלילהילדיםזדןנמטפרופ.

באר שבעdavidsy@inter.net.il054-6503512רופא צלילהרפואת צלילה ומשפחהזדיוידסיבירסקיד"ר

גבעת עדה / בי"ח וולפסוןronnie.abbo@gmail.com 054-7766552רופא צלילהרופא צלילהזאהרוןעבוד"ר
ייעוץ בלבדdrabbou@gmail.comרופא צלילהרפואת צלילהזבנימיןעבוד"ר
לייעוץ בלבדdeana@clalit.org.il03-9376366רופא צלילהכירורגיה פלסטיתזדיןעד אלד"ר

רופא צלילהרפואת צלילהזבריאןפוייטשד"ר
poitasbd@gmail.com

050-5678601/ 
03-7325151

גבעתיים

מודיעיןpatal@hadassah.org.il רופא צלילהרופא צלילהזרני ישראל ניסןפטלד"ר
feibish@gmail.comרופא צלילהרפואת צלילהזנירפייבישד"ר
ייעוץ בלבדfindlerm@gmail.com052-4560299רופא צלילהרפואת צלילהזמיכאלפינדלרד"ר
רח' הלסינקי 22 תל-אביבfindlermo@gmail.com052-7388318רופא צלילהרפואת צלילהזמרדכיפינדלרד"ר
משגבdana.fisher213@gmail.com050 5870949רופא צלילהרופאת משפחהנדנהפישרד"ר

רופא צלילהרופא צלילה בכירזגריגוריפישלבדר'
orn@shamir.gov.il

08-9542395
אסף הרופא - מרכז "סגול" 

לרפואה היפרברית
הוד השרון ורמת גן058-7040620רופא צלילהרפואת צלילהזנירפלדפרופ.

2278013 052רופא צלילהרפואת צלילהזיוסףפרחיד"ר
שר"פ הדסהshahar.frenkel@gmail.com02-6778899רופא צלילהרפואת צלילהזשחרפרנקלד"ר
חיפה / קרית חייםsharontze@gmail.com052-6678244רופא צלילהרפואת צלילהזשרוןצמחד"ר
moshe@wounds.co.il050 3593955רופא צלילהרופא צלילה בכירזמשהקוליקובסקיד"ר

ננעמהקונסטנטיניפרופ.
רפואת משפחה 

ורופאת ספורט
רופא צלילה

naamacons@gmail.com
ירושלים02-5325590

חיפהrodedk@gmail.comרופא צלילהרופא מדרדיםרודדקורולצ'וקד"ר
חיפה, זכרון יעקבerankeltz@gmail.com050-2061229רופא צלילה כירורגיה אורתופדיתזערןקלץד"ר
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זאיליהקפוסטיאנסקיד"ר
רופא צלילה ורופא 

ספורט
רופא צלילה

kapusta_sport@walla.co.il
052-3525861

רחובות , אשדוד (בדיקת 
ארגומטריה מתבעצעת 

במקום)
yairkarin@gmail.com052-8566222רופא צלילהרפואת צלילהזיאירקצירד"ר
ירושליםrobin_elsharif@yahoo.com054-5889133רופא צלילהרופא צלילהזשריףרוביןדר'

חדרהermd14@gmail.com052-8853736רופא צלילהרפואת צלילה ועינייםזאלירוזןד"ר

תל אביבamir_rosenblatt@hotmail.com050-8333924רופא צלילהרופא עינייםזעמיררוזנבלטד"ר

חיפה (רמב"ם)aeyal.tal@gmail.comרופא צלילהרופא מרדיםזאילרזד"ר
ירושליםshulik2001@yahoo.com050-8181621רופא צלילהרפואה פנימיתזיערישאולד"ר
shaharabaniezra@gmail.com050 5457281רופא צלילהרפואת צלילהזעזראשהרבניד"ר

רופאת צלילה בכירהרופאת צלילהנהילהשומרוןד"ר
hila5shomron@gmail.com/http:
//caesarea-diving.com/054-2490646

מינואר 2019 כל יום שישי 
תקבל במועדון בקיסריה.

רופא צלילה בכיררפואת צלילהזאורןשושניד"ר
orenshoshani@gmail.com

054-4222264

חיפהarikshec@gmail.com050-2063468רופא צלילהרפואת צלילהזאריקשכטרד"ר
הוד השרוןshacharsh@gmail.com052-9457934רופא צלילהכירורגיה אורטופדיתזשחרשפיראד"ר
אילתolegshmd@gmail.com054 4338946רופא צלילהרפואת צלילהזאולגשפירוד"ר

זאביגדורשצ'ופקפרופ.
מומחה לרפואת אף-

אוזן-גרון ניתוחי ראש 
וצוואר

רופא צלילה בכיר
shupak@012.net.il

חיפה6817176 050

רופא צלילהרפואת ספורטזקובישרביטד"ר
kobyshar@gmail.com

052-2850434 
03-6482333

שימשית/ מדימקס הדר 
יוסף (ת"א)


