
 אנחנו שמחים להודיע על הכנס הארצי השביעי של
החברה הישראלית לרפואה מודעת מין ומגדר.

 במהלך הכנס נדון במגוון רחב של נושאים הקשורים לשעון
הביולוגי בהיבט של מין ומגדר כמו כרונוביולוגיה,

פוריות, שינה, גיל המעבר, ועוד.

השעון הביולוגי בהיבט של מין ומגדר 
יום ב’ 18 ביוני 2018

הזמנה ותוכנית כנס

 אודיטוריום המכון למחקר רפואי ע״ש פלסנשטיין
קמפוס בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקווה

 החברה הישראלית לרפואה
מודעת מין ומגדר

The Israel Society 
for Gender – and  

Sex Conscious Medicine

לאתר האינטרנט של החברה לרפואה מודעת מין ומגדר לחצו כאן, לדף הפייסבוק  לחצו כאן
ההשתתפות בכנס היא ללא תשלום אך מחייבת הרשמה מראש.

דרכי הגעה לבית חולים רבין לחצו כאן.

נשמח לראותכם בין משתתפי הכנס
פרופ׳ מרק גלזרמן

יו”ר החברה הישראלית לרפואה מודעת מין ומגדר

להרשמה לחץ כאן

https://isragem2018.oz-pro-forms.co.il/
http://www.isragem.org.il/
https://www.facebook.com/isragem/
https://hospitals.clalit.co.il/rabin/he/patient-information/directions-and-orientation/Pages/directions_and_orientation_beilinson.aspx
http://oz-pro.co.il/
mailto:info%40oz-pro.co.il?subject=
https://isragem2018.oz-pro-forms.co.il/
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תוכנית הכנס
התכנסות ורישום  8:00-8:30

פתיחת כנס, ברכות ודברי פתיחה - בהנחיית פרופ’ דב פלדברג

   פרופ’ מרק גלזרמן, יו”ר                   , מנהל המרכז לחקר הרפואה מודעת מין ומגדר, מ.ר. רבין
   ד”ר ערן הלפרן, מנכ”ל מרכז הרפואי רבין

   פרופ’ אהוד גרוסמן, דיקאן הפקולטה לרפואה ע”ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב
   פרופ’ איריס ברשק, ראשת בית ספר לרפואה ע”ש סאקלר,אוניברסיטת תל אביב

   פרופ’ ארנון ויז’ניצר, מנהל בית חולים לנשים, מרכז רפואי רבין וסמנכ”ל מ.ר. רבין

8:30-9:00 

יו”ר: פרופ’ מרק גלזרמן, ד”ר השי רוטמנש מושב א’

Do Female and Male Clocks Tick Differently?
Prof. Till Roenneberg, LM University of Munich, President of the World 

Federation of Societies for Chronobiology

9:00- 09:45

Sleep and Awakeness In Women And In Men
Dr. Nayantara Santhi, University of Surrey,  Sleep Research Center

9:45-10:30

יו”ר: פרופ’ אילן קראוזה, ד”ר פנינה דורפמן מושב ב‘

השעון הביולוגי והשינה בזמן הריון
ד”ר  ריבי טאומן,  יו”ר החברה הישראלית לחקר השינה, מרכז רפואי תל אביב

10:30-11:00

שולחן עגול ושאלות מהקהל )באנגלית( 
ד”ר ציפי דולב, ד”ר ריבי טאומן, ד”ר נאיאטנרה סנטי, פרופ’ טיל רונהברג

11:00-11:30

בראנץ’ 11:30 -12:15

מושב ג‘ יו”ר: פרופ’ דב פלדברג, ד״ר יסמין פרהדיאן

חוקרות/ים  של המשמרת הצעירה של                  מציגות/ים מחקר עדכני 12:15-12:45

יו”ר: ד״ר השי רוטמנש, גב’ אורית ברק מושב ד‘

השעון הביולוגי ברביית האדם
            פרופ’ דב פלדברג, יו”ר העמותה לפסיכוסומטיקה במיילדות וגינקולוגיה, 

  מזכיר

12:45-13:15

השעון הביולוגי בגיל הרביעי בגבר ובאישה 
        פרופ’ מרק גלזרמן, יו”ר                 , מנהל המרכז לחקר הרפואה מודעת מין ומגדר,

מרכז רפואי רבין

13:15-13:45

סיכום 13:45-14:00
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