
 

 

 
 של קיץה כינוס

 לגיל המעבר הישראלית אגודהה
 2022ביוני  18 - 16 ,שבת -ימים חמישי 

 י"ט בסיוון תשפ"ב -י"ז 
 גולדן קראון", נצרתמלון "

 
 2022ביוני  16יום חמישי, 

 וקבלת חדריםרישום    15:00
 

 וסיור בתערוכה , כיבוד קלהתכנסות   17:00 – 16:30
 

 : 1מושב   45:18 – 0071:

 יו"ר: פרופ' ברי קפלן   
 

 ברכות ודברי פתיחה 17:10 – 17:00
 ברי קפלן, יו"ר האגודה לגיל המעברפרופ' 

 

17:10 – 17:40 POIנשאות  עם נגיעה למיניות , 
 סגן יו"ר האגודה לגיל המעבר, ד"ר גדעון קופרניק

 

גוף ונפש, הורמונים ותרבות, מתחרים על מיניותן של  –סקסולוגיה  18:00 – 17:40
 נשים בוגרות וזקנות

 טיפול ושיקום מיני וזוגי, וטיפולי סרוגייט, רונית אלוניד"ר  
 

 מיניות מהמזרח הרחוק  –סינית אני מדברת  18:20 – 18:00
 מטפלת אינטגרטיבית ברפואה סינית ,עינת ברקן

 

 הנרתיק כמכשול 18:40 – 18:20
 ברק-מנהל מח' יולדות, מרכז רפואי "מעייני הישועה", בני, ברי קפלןפרופ'  

 

 מנופאוזה בטרנסג'נדרים -טיפול הורמונלי מעולם אחר ה 19:00 – 18:40
בריאות טרנסג'נדרים,  -אחראית המרכז לרפואה מגדרית  ,יעיש"ר איריס ד

, המרכז הרפואי תל אביב ויתר לחץ דם המכון לאנדוקרינולוגיה מטבוליזים
 ע"ש סוראסקי

 
 

 2022 ביוני 17י, יום שיש

 רישום וסיור בתערוכה  09:00 – 08:30
 

 : 2מושב   15:10 – 00:09

 יו"ר: ד"ר יוסי מאי, ד"ר יאיר פרנקל   
 

 יד ביד עם היוגה הנשית –מסע נשי אל גיל המעבר  09:20 – 09:00
 בריאות האישה בדרך היוגה –יוגה נשית  ,ןמירה ארצי פד

 

בגיל המעבר, גישה וכלים שניתן לשלב לטיפול ההוליסטי  CBTטיפול  09:40 – 09:20
 באישה 

   פסיכולוגית רפואית, מומחית. מומחית ומדריכה בגישת ,רומי אנגלד"ר 
CBT (ומשלבת גישות שונות כולל מיינדפולנס )טיפול קוגניטיבי התנהגותי. 

מרכז היברידי לטיפול נפשי וגופני  Womena, מרכזמייסדת ומנהלת את 
 של האישה

 

 קוהוש שחור וצמחים אחרים בטיפול בגיל המעבר 10:00 – 09:40
 מטפלת אינטגרטיבית ברפואה סינית ,דפנה ארליך

 



 

 
 

 
 

  ההשפעה של קוהוש שחור על המטבוליזם בגיל המעבר  10:20 – 10:00
מנהל מרפאת גיל המעבר, מח' נשים, מרכז רפואי רבין, , פרופ' יואב פלד

 תקווה, מרכז בריאות האישה, הוד השרון-קמפוס בילינסון, פתח
 

10:20 – 10:40   Non invasive optical biopsy for monitoring treatment outcome in GSM 
 פרופ' יונה תדיר    

   Beckman Laser Institute, University of California, Irvine, USA 
 

 כיבוד קל וסיור בתערוכה  11:10 – 10:40
 

 : 3מושב   04:31 – 01:11

 יו"ר : פרופ' אמנון בז'זינסקי
 

 לא רק דיכאון: חרדה בגיל המעבר איבחון וטיפול  11:30 – 11:10
המרכז הרפואי תל אביב מנהל המרפאה לבריאות הנפש, ד"ר אורן טנא, 

 ע"ש סוראסקי
 

 טיפול הורמונלי במצבים מיוחדים   11:50 – 11:30
 צדק", ירושלים -"שעריהמרכז הרפואי  ,ד"ר נעמה סרבניק

 האם ניתן לעצור -הזדקנות השחלה  12:20 – 11:50
 מרכז רפואי רמב"ם, חיפה, מכבי שרותי הבריאות, פרופ' איתן פאר 

 דיון  12:30 – 12:20
 

רשמיות? לאינדיקציות  HRTפרוטקטיבי של -מתי יכנס האפקט הקרדיו 12:50 – 12:30

 שירותי בריאות כללית, ד"ר נועה חובב
 

 קולוגינפרקטי לג –אוסטאופורוזיס   13:10 – 12:50
 רותי בריאותירותי בריאות כללית, מכבי שישד"ר מרב פרייברג,    

 

 שרירנים בגיל המעבר 13:30 – 13:10
 רותי בריאותייועץ במרפאה המייעצת לגיל המעבר, מכבי ש ,ד"ר יוסי מאי 

 
 

  ארוחת צהריים 13:30

 

 2022ביוני  18 ,יום שבת

 ישיבת ועד 10:00
 יו"ר האגודה הישראלית לגיל המעברפרופ' ברי קפלן,  

 

 :ועד האגודה הישראלית לגיל המעבר

 יו"ר – ברי קפלן 'פרופ 
 סגן יו"ר –ד"ר גדעון קופרניק 

 גזבר – ד"ר יאיר פרנקל
 פרופ' אמנון בז'זינסקי 

 ד"ר עמוס בר
 ד"ר חנה דטנר

 ד"ר מיכאל הירש
 ד"ר צבי זהבי ד
 "ר נועה חובבד

 יד"ר יוסי מא
 ית נחוםו"ר רוד

 רונית עשתד"ר 
  פרופ' איתן פאר
 פרופ' יואב פלד

 ד"ר מרב פרייברג

 :מזכירות הכינוס

http://www.meyshafir.com/2010/02/25/%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A7%D7%A4%D7%9C%D7%9F-%D7%9E%D7%99-%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A8-%E2%80%93-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9C-%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90/

