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ד"ר משה זלוצובר
פרופ' מוטי חלק
ד"ר מנחם נוימן

ד"ר דגנית סמואל
ד"ר נגה פורת

פרופ' אשר שושן
פרופ' איל סיון

ועד מורחב:
פרופ' ראול אורביטו 

ד"ר אידה אמודאי
פרופ' יעקב בורנשטיין
פרופ' אמנון בז'זינסקי

ד"ר אדם גבע
פרופ' מוטי גולדנברג

ד"ר נינה גורדון
פרופ' יגאל וולמן

ועד החברה:
ד"ר אריה ישעיה, יו"ר

פרופ' דניאל זיידמן, יו"ר מדעי
ד"ר עמוס בר, מזכיר

ד"ר יצחק פיינשטין, גזבר



תוכנית מדעית

התכנסות, רישום, כיבוד קל וסיור בתערוכה  09:00-08:30

מושב א'  10:30-09:00
יו"ר: פרופ' טל בירון שנטל, ד"ר יצחק פיינשטין, ד"ר צבי ואקנין  

דברי פתיחה  09:10-09:00
ד"ר אריה ישעיה, יו"ר החברה הישראלית לאמצעי מניעה ובריאות מינית, מרכז רפואי   

"בילינסון", פתח-תקוה  

האם הטכנולויגיה תהרוג את הגלולה? האומנם?  09:30-09:10
ד"ר אריה ישעיה, יו"ר החברה הישראלית לאמצעי מניעה ובריאות מינית, מרכז רפואי   

"בילינסון", פתח-תקוה  

הקונדום: האם עדיין נחוץ ב- 2018?  09:50-09:30
פרופ' דניאל זיידמן, אחראי מחקרים, אגף נשים ויולדות, מרכז רפואי ע"ש שיבא, תל-השומר  

חיסון כנגד HPV מונע סרטן צוואר הרחם - כעת זו עובדה  10:10-09:50
פרופ' יעקב בורנשטיין, משנה לדיקן הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר אילן,  

המרכז הרפואי לגליל, נהריה  

סקס והעיר הגדולה - מחלות מין בראי האפידמיולוגיה  10:30-10:10
ד"ר זוהר מור, אחראי מחקר, לשכת בריאות, תל-אביב  

בראנץ' וסיור בתערוכה  11:00-10:30

מושב ב'  12:00-11:00
יו"ר: פרופ' מוטי חלק, ד"ר עינת מקלר-שירן, ד"ר רונית אלמוג  

מחלות מין בישראל - תת טיפול וטיפול יתר  11:20-11:00
ד"ר טל ברוש-ניסימוב, מנהל היחידה למחלות זיהומיות, בית החולים האוניברסיטאי   

"אסותא", אשדוד  

זיהומים המעוברים במגע מיני במתבגרות - אוכלוסיה בסיכון  11:40-11:20
ד"ר אורלי גולדשטיק, שירותי בריאות כללית, מרחב חיפה והגליל המערבי  

התקן תוך רחמי ו- PID - נתונים עדכניים  12:00-11:40
ד"ר עמוס בר, מזכיר החברה, קופת חולים מכבי  

מושב ג' - הרצאת העשרה  12:45-12:00
"עידן טראמפ ושורשיו"  

אורן נהרי, עיתונאי, עורך ומגיש תוכניות טלוויזיה ורדיו ישראלי  

בברכת כינוס פורה ומהנה



המלצות משרד הבריאות לנטילת חומצה פולית:

"כל אישה, בכל יום -
במהלך כל גיל הפוריות"

מתוך חוזר ראש שירותי בריאות הציבור, פברואר 2013

מזכירות הכינוס:
אלישבע אבן-חן

אשת-ארגון שירותי תיירות
טל. 03-7771390, פקס: 073-3271380
elisheva.evenchen@3010.co.il :דוא"ל


