
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 
 
 

 
 

 
 
 
 

ועד האגודה הישראלית 
 לגיל המעבר:                  

                                               יו"ר –     פרופ' ברי קפלן

                                         סגן יו"ר – ד"ר גדעון קופרניק

                      מזכיר –   ד"ר מיכאל הירש

              גזבר –     ד"ר יאיר פרנקל

         פרופ' אמנון בז'זינסקי

                        ד"ר עמוס בר

                        ד"ר רוית נחום

ועד האיגוד הישראלי לרפואה 
 תעסוקתית:                  

 יו"ר –ד"ר רז דקל                     

 סגן יו"ר –ד"ר אורן זק                    

 מזכיר –ילנה מסלקוב           ד"ר 

 רכז מדעי –לילך רינסקי הליבני  ד"ר 

   גזבר –       אסנת מקאלדה ד"ר 

 קוסטיסד"ר יעל סהר 

 ד"ר עינת שיינר

 חברי הועד המורחב:                  

 ד"ר רונית אלמוג

 ד"ר אדם גבע

 ד"ר צבי זהבי

 ד"ר נועה חובב

  ד"ר יהודה יגר

 ד"ר יוסי מאי

 ד"ר איתן פאר

 מרב פרייברגד"ר 

 פרופ' יואב פלד

 מה עלינו לדעת? –מנופאוזה ומקום העבודה 

 משותף של מקוון כינוס 

 האגודה הישראלית לגיל המעבר

 לרפואה תעסוקתית והאיגוד הישראלי

 
 
 
 

 פתיחהברכות ודברי  18:15 – 18:00
 לגיל המעבר תהישראלייו"ר האגודה פרופ' ברי קפלן, 

  יו"ר המועצה הלאומית לבריאות העובד, ד"ר חיים כהן
 יו"ר האיגוד הישראלי לרפואה תעסוקתית, ד"ר רז דקל

 

-של גיל המעבר  פיסיולוגי-הבסיס הפיסיולוגי והפתו 18:35 – 18:15
  הקשורה לתפקוד בעבודה גיל המעבר לשהשכיחה  סימפטומטולוגיהה

 רפואת גיל המעבר, ד"ר גדעון קופרניק
 

18:35 – 18:50 Are ALL Relationships Complex  ?  
About Menopause, Aging & Cardiovascular Disease 

מרכז רפואי , , מנהלת מרכז רפואת לב בנשיםרופאה קרדיולוגית בכירה ,ד"ר רומנה הרשקוביץ
  השומר-תלשיבא, ע"ש 

 

 סקלטאליים בגיל המעבר -שינויים מוסקולו   19:05 – 18:50
 (, צריפיןאסף הרופאהמרכז הרפואי "שמיר" ), אורתופד, פרופ' נחום הלפרין

 

 שינויים קוגניטיביים בגיל המעבר 19:20 – 19:05
אשנב ותוכנית תעסוקה שווה בפריסה  מרפאה בעסוק ומורשית נגישות שירות, ,איה חסדאיגב' 

 ארצית
 

 עבודה וגיל המעבר  19:35 – 19:20

 רופא משפחה ומומחה מטפל ", מאוחדת, קופ"ח "רופא תעסוקתי מחוזי, עם צבעוניד"ר נ
 CBT-ב
 

  הטיפולים הקיימים כיום לתופעות גיל המעבר  19:50 – 19:35
 , נס ציונהכללית שירותי בריאות רופאת משפחה, ,ד"ר נועה חובב

 

 ים של גיל המעברהמצב בעולם בתחום היבטים תעסוקת 20:15 – 19:50
 מומחית לדיני עבודה ,עו"ד דפנה שמואלביץ

 

 משמעויות בפועל והצעות להמשך  20:25 – 20:15
  ד"ר רז דקל

 

 סיכום והצגת הוועדה לעניין היבטים תעסוקתיים של גיל מעבר 20:30 – 20:25

 ד"ר גדעון קופרניק
 

 "אפתש כ"ח בטבת, 2021בינואר  12, ישלישיום 

 מדעיתתכנית 

 ד"ר רז דקל, ד"ר גדעון קופרניק :יו"ר הכינוס

 -מזכירות הכינוס 


