
שינוי מגדרי ברפואה המודרנית - 
אתגר והזדמנויות

המהפכה 
הנשית ברפואה

יום ה', 4.7.2013
מרכז פרס לשלום, ת"א-יפו 



קבלת פנים והרשמה08:30 - 09:00
ד"ר ליאוניד אידלמן, יו"ר הר"י - פתיחה09:00 - 09:10
שרת הבריאות, ח"כ יעל גרמן - דברי ברכה09:10 - 09:20
פרופ' רבקה כרמי, נשיאת אוניברסיטת בן גוריון, 09:20 - 09:50

  "קידום נשים באקדמיה בישראל – מקרה בוחן. 
האם מתאים לנשים ברפואה?"

פאנל 1: בודדות בצמרות09:50 - 11:00
הפאנל יעסוק באתגרים ובדרכים לקידום נשים למשרות 

ניהול ברפואה קלינית ובאקדמיה

מנחה: ד"ר צאקי זיו־נר, יו"ר ארגון רופאי המדינה ומ"מ יו"ר הר"י  
ד"ר רחל אדטו, ח"כ ויו"ר שדולת הבריאות בכנסת, לשעבר  
פרופ' משנה אורנה בלונדהיים, מנהלת מרכז רפואי העמק  

ד"ר קרן הולצמן, עוזרת רפואית למנהל בי"ח וולפסון  
ד"ר זהבית זיו־נר, סגנית מנהל בי"ח וולפסון  

פרופ' חוה טבנקין, חברת נשיאות המועצה המדעית, ההסתדרות   
הרפואית בישראל

פרופ' עידית מטות, מנהלת מערך הרדמה, כאב וטיפול נמרץ,   
מרכז רפואי תל־אביב

פרופ' שוקי שמר, יו"ר אסותא מרכזים רפואיים  
ד"ר חן שפירא, מנהלת בי"ח כרמל חיפה  

הפסקת קפה11:00 - 11:30
פאנל 2: התאמת תנאי העבודה לשינוי המגדרי11:30 - 12:40

 הפאנל יבחן את התאמת תנאי העבודה בהיבטים 
שונים סוגי ההתמחות, תנאים סוציאליים, תנאים פיזיים, 

שעות עבודה גמישות ועוד

מנחה: עו"ד לאה ופנר, מזכ"ל הר"י  
ד"ר ישראל אייליג, סגן יו"ר הר"י  

פרופ' צופיה איש שלום, יו"ר ארגון הרופאות  

ד"ר אסתר גרנט, מנהלת מרפאות ושרותי קהילה בבריאות הנפש  

ד"ר אוסנת לוקסנבורג, ראש המנהל לטכנולוגיות רפואיות ותשתיות   
של משרד הבריאות



ד"ר עינת מדר, מתמחה ברפואה פנימית בבית החולים העמק  
ד"ר תמי קרני, סגנית יו"ר הלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית  

ד"ר מיכל שני, מזכירת איגוד רופאי המשפחה בישראל  

הפסקת צהריים12:40 - 13:30
פאנל 3: רופאים ממאדים רופאות מנוגה13:30 - 14:40

הפאנל יבחן האם רופאות ורופאים מטפלים באופן שונה

מנחה: ד"ר ליאוניד אידלמן, יו"ר הר"י   
ד"ר תניר אלוייס, רופאה כירורגית, מנהלת מרכז בריאות השד   

במרכז רפואי קפלן
פרופ' מוטי גוטמן, יו"ר איגוד הכירורגים בישראל  

ד"ר רות גור, נוירוכירורגית בכירה בבי"ח שיבא, תל־השומר  
ד"ר אניטה וילן, מזכירת האיגוד הישראלי לכירורגיה   

פלסטית ואסתטית
פרופ' עמוס לויאב, יו"ר האיגוד הישראלי לכירורגיה   

פלסטית ואסתטית
פרופ' שמואל לוריא, מזכיר האיגוד הישראלי למיילדות  

וגינקולוגיה סניף ת"א
ד"ר אביטל פורטר, מרכזת תחום קרדיולוגיה בחברה הישראלית   
לרפואה מגדרית, ומנהלת טיפול נמרץ ביניים לב בבי"ח בילינסון

ד"ר נגה פורת, יו"ר החברה לרפואת נשים בקהילה  
ד"ר יורם קליין, מנהל המחלקה לכירורגיה דחופה וטראומה   

בבי"ח קפלן

פאנל 4: נשים מחוץ לעולם הרפואה הצלחה או כשלון?  14:40 - 15:45
)פאנל בסגנון טד(

מנחה: ד"ר משה קוסטינר, יו"ר ארגון רופאי קופ"ח כללית   
נורית דאבוש, יו"ר מועצת גני יהושוע  

יפעת זמיר, מנכ"ל עמותת כן   
תת אלוף רחל טבת־ויזל, יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים  

סיגל שילוני, מנכ"לית חברת תענוג והנאה בקבוצת שטראוס  

סיכום15:45 - 16:00



 רח' ז'בוטינסקי 35, בניין התאומים 2
ת"ד 3566 רמת גן, מיקוד 5213604 
טל. 03-6100444 פקס. 03-5753303

www.ima.org.il

לטופס ההרשמה לכנס

http://ima.org.il/generalforms/formKenesWoman.asp

