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  5+ נשוי     מצב משפחתי

  לנדסברג שבגרמניה, 1946 בפברואר 9  תאריך ומקום לידה
 חיפה, 1948  תאריך עליה ארצה ומקום השתקעות

  
  

  "שדרות הכרמל"ס " ביה–יסודיים      לימודים
  ")תיכון חדש" ("ת חינוך תיכוןבי "–תיכוניים       

  
  לימודים אקדמיים

  בית הספר לרפואה , של מדעי הטבע) Ph. D(בשלבי כתיבת תיזה לתואר דוקטור לפילוסופיה 
  אביב-אוניברסיטת תל, המדרשה לתארים מתקדמים, ש סקאלר"ע

  חיפה, הטכניון, ).D. Sc(דוקטור למדעים     1996
  )דות לימוד נקו24 - ב, 95.53: ממוצע ציונים(    
          , בית הספר ללימודי המשך ברפואה, ).M. Surg(בכירורגיה " מוסמך"  1991

  )בהצטיינות(אביב -אוניברסיטת תל
                   , בית הספר ללימודי המשך ברפואה, בכירורגיה) Diploma(תעודה   1986

  .אביב-אוניברסיטת תל
  12120' מס, רשיון ברפואה    1976
1974  M.D. ,אביב- אוניברסיטת תל.  
1970  B.A.אביב-אוניברסיטת תל,  בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה  

  
  
  

  ל"שירות בצה

  הדרכת טירונים, חיל רגלים  1966 – 1964
  מילואים בחיל הרפואה  1966 -מ

  ן"דרגת רס   8.9.91
  פטור  30.11.97

  
  

  השתלמות ועבודה, התמחות

  באוניברסיטת חיפה, ראשוני וייחודי בישראל, "השדבריאות "מנהל אקדמי של הקורס ל   ואילך2005
  חיפה, "חורב"מרכז רפואי    ואילך2003
  חיפה, "כרמל"מרכז רפואי ', מחלקה כירורגית א  2003 -  2002
, "ם"רמב"המרכז הרפואי , יחידת השד והמחלקה לבדיקות תקופתיות, האגף לכירורגיה  2002  - 1990

  חיפה
  ירושלים, עין כרם, "הדסה"מרכז הרפואי ה, כירורגיה כללית  1990  - 1987
  חיפה, "כרמל"בית החולים ', מחלקה כירורגית ב, כירורגיה כללית  1986 – 1977

  
  



  מינוי

  1997 – 1996נשיא האיגוד האירופי לסריקת סרטן שד לשנת 
  

  הוראה
  

  .יפהח, בבית הספר לרפואה שליד הטכניון,  לסטודנטים לרפואה שנה שישית–" השד"  2000 – 1999
, של בית הספר לרפואה שליד הטכניון, לסטודנטים לרפואה שנה חמישית" סרטן השד"  2003

  .במרכז הרפואי כרמל'  במחלקה כירורגית א–חיפה 
  – ואילך 2005יולי -מאי

הפקולטה ללימודי רווחה , באוניברסיטת חיפה" בריאות השד"מנהל אקדמי של קורס   
  .ובריאות

   07'  ינו– 06' נוב
הפקולטה ללימודי רווחה , באוניברסיטת חיפה" מערכות העיכול" אקדמי של קורס מנהל  

  .ובריאות
  

  קורסים

1  . Postgraduate course on Breast Cancer 
  The European School of Oncology      מטעם 

  איטליה, 1992 באוקטובר 9-  5     
  
2 .Controversies in Breast Cancer 

 Center Memorial Sloan-Kettering Cancer    מטעם 
 The European School of Oncologyבשיתוף      

  ב"ארה, 1993 במאי 7- 6    
  
3 .Diagnostic and evaluation clinics viewing mammograms and case studies 

 Jarvis Breast Screening Diagnostic & Training Center. Guildford and the Royal -     ב
County Hospital                                                                   

  אנגליה, 1993   ספטמבר 
  
4 .Nicer Course Breast Imaging 
    (Nicer – Nycomed International Continuing Education in Radiology) 
 Lillehammer -     ב

  נורבגיה, 1994    אוגוסט 
  

  חברות בארגונים מקצועיים

  :בארץ

  ;1976 - ההסתדרות הרפואית בישראל מ1990-
  ;1998 - איגוד הכירורגים בישראל מ1991-
  ;1998 - החברה הישראלית לעידוד השכלה ומחקר ברפואה מ1992-
  ;2001 -  החברה הישראלית למחלות שד מ1993-
  

  ל"בחו
- Associated Member of the European Group for Breast Cancer Screening (Firenze, 
Italy); 
- Active Member in The International Association for Breast Cancer Research (U.S.A);  
  
  
  



- Active Member in The European Society of Mastology – EUSOMA (Italy); 
- Member of the European Association for Cancer Research – EACR (England); 
- Active Member of the New York Academy of Sciences (U.S.A); 
- Executive member of the IATMO conference in Jerusalem, Israel (1997); 
- Elected President – The the European Group for Breast Cancer Screening (to hold 
the annual conference in Haifa. 1997); 

  ;Who is who in the world?" 14th edition. U.S.A" - ב, 1997 -מופיע ב -
 

  אותות הוקרה

 –פתיחות ורוח התנדבות למופת , סובלנות, תעודת הערכה והוקרה על גילוי כבוד לזולת  .א
זאת מטעם התנועה למען ארץ , 20.1.86- ב, מר שלמה הלל, י יושב ראש הכנסת"הוענקה ע

 ;אל טובהישר
  
אות הוקרה של שרת הבריאות למתנדבים עבור פעולת התנדבות בתחום הבריאות הראויה   .ב

 ;30.6.88- ב, אלמוזלינו-שושנה ארבלי' הגב, י השרה" הוענקה ע–לשמש מופת 
  

ח עבור היוזמה להקמה והפעלה בהתנדבות "עיטור עיריית חיפה לאזרח המצטיין לשנת תשמ  .ג
י ראש " הוענק ע–" בית הגפן"הנמצאת ב, קדם של סרטן השדשל התחנה לבדיקות לאבחון מו

 ;12.10.88 -ב, מר אריה גוראל, העיר
  

תעודת הוקרה מטעם קופת חולים הכללית על הפעילות בימי הבריאות שנערכו במרחב חיפה   .ד
 ;8.2.90-  הוענקה ב–והגליל המערבי 

  
ל " מרדכי נמיר זש"תעודת הצטיינות של ההסתדרות הכללית מטעם ועדת פרס העבודה ע  .ה

מסירות , יעילות, חריצות, בה למקום העבודה תוך גילוי תושיהעל התרומה החשו, ן"לשנת תש
 ;1990 ניתנה בנובמבר –ואחריות לעבודה 

  
מטעם קופת חולים , ל"ש בנימין בראון ז" פרס העבודה המרחבי ע– פרס כבוד – תעודת הוקרה  .ו

ות הוקרה והערכה על מסירות לעבודה זאת כא, של מרחב חיפה, של ההסתדרות הכללית
 ;4.12.90- ב" כרמל"ח "התעודה הוענקה בטקס שהערך בבי. ותרומה לקידום השירות

  
 ניתנה –כתודה על תרמה לבריאות עובדות הכנסת ,  נטיעת עץ אחד בחורשת הכנסת–תעודה   .ז

 ;1991מרץ , א"בניסן התשנ, מר דב שילנסקי, ר הכנסת"י יו"ע
  

 ;1992מרץ , ירושלים, הסתדרות מדיצינית הדסה, 1992ן ביום המחקר פרס הפוסטר המצטיי  .ח
  

 ,Poster Award of Encouragement –פרס ראשון   .ט
  The Fourth International Congress on Anti-Cancer Chemotherapy ניתן בכנס 

Neoadjuvant. Adjuvant and Experimental 
  ;1993פברואר , צרפת, שהתקיים בפריס

  
    .י

 


