
הכנס השנתי של איגוד רופאי בריאות הציבור 
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Health For All?
Challenges & Opportunities in Public Health



         

08:15-09:00

09:00-10:35

09:00-09:20

 

התכנסות, הרשמה, ביקור בתערוכה הרפואית ובתערוכת הפוסטרים  

מושב מליאה, אולם ריימן 

דברי פתיחה וברכות:

מנחה: פרופ' רחלי דנקנר, יו"ר הועדה המארגנת של הכנס

פרופ’ נדב דוידוביץ’, יו”ר איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל

פרופ’ יהודה ניומרק, יו”ר הוועדה המדעית של הכנס

חה”כ הרב יעקב ליצמן, שר הבריאות

ד”ר ליאוניד אידלמן, יו”ר ההסתדרות הרפואית בישראל

הרצאת פתיחה: 09:20-10:00

The Health Gap: The Challenge of an Unequal World
Professor Sir Michael Marmot, Director of the International Institute 
for Society and Health, University College, London; Chair, WHO 
Commission on Social Determinants of Health

דיון בנושא: בריאות לכל - האחריות של מי ומי הם "הכל"?10:00-10:35

Health for All: Who is responsible and Who is the ”All” ? 
TheMarker ,מנחה: מר גיא רולניק, עורך ראשי ומייסד

משתתפים: 

פרופ’ סר מיכאל מרמוט

מר משה בר סימן טוב, מנכ”ל משרד הבריאות

גב’ הדס זיו, רופאים לזכויות אדם

ד”ר אלוף משנה אלון גלזברג, מר”פ צפון

פרופ’ נדב דוידוביץ

)הדיון יתקיים באנגלית(

הפסקת קפה וביקור בתערוכה המדעית, כפר המכבייה10:35-10:50

במהלך ההפסקה תתקיים אירוע חתימה של סר מיכאל מרמוט על ספרו 

ומכירת עותקים חתומים:

The Health Gap: The Challenge of an Unequal World 



         

3 מושבי בוקר מקבילים 10:50-12:30

Environment & Health  :מושב 1 אולם ריימן
Chair: Prof. Ora Paltiel, Director, Braun School of Public Health and 

Community Medicine, Hebrew University Hadassah
)English Session • המושב באנגלית(

10:50-11:15The national plan for reducing smoking prevalence, and burden on 
the health system
Haim Geva Haspil, National Coordinator of Tobacco Control, 
Ministry of Health

11:15-11:30Air pollution exposure and bronchiolitis among infants
Maayan Yishak Sade, Clinical Research Center, Soroka University 
Medical Center, Beer Sheva, Israel, Ben Gurion University

11:30-11:45Air quality-informed behavioral change before and after use of an 
air quality alert smartphone application
Dana Ziv, Braun School of Public Health and Community Medicine, 
Hebrew University Hadassah

11:45-12:00Associations between exposure to ambient nitrogen dioxide and 
autism spectrum disorder in Israel
Raanan Raz, Braun School of Public Health and Community 
Medicine, Hebrew University Hadassah

 12:00-12:15Post-myocardial infarction mortality in relation to traffic-related 
air pollution exposure 
Gali Cohen, Dept. of Epidemiology and Preventive Medicine, School 
of Public Health, Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University

12:15-12:30Decreased lung function in 7-year-old children with early-life 
organophosphate exposure
Rachel Raanan, Center for Environmental Research and Children’s 
Health )CERCH(, School of Public Health, University of California, 
Berkeley



      

מושב 2, אולם ריימן מזרח: סוגיות במדיניות ובמצבים בעלי השלכה על     
בריאות הציבור  

יו”ר: פרופ’ רן בליצר, מנהל מכון כללית למחקר, שירותי בריאות כללית

)Hebrew Session • המושב בעברית(

”זה הזמן להתעורר”10:50-11:15

אלון לאופר-פרץ, מומחה לרפואה תעסוקתית, מנהל המרפאה לרפואה 

תעסוקתית, מרכז רפואי רבין, יו”ר האיגוד הישראלי לרפואה תעסוקתית

11:15-11:30Epidemiological characteristics of patients treated with medical 
cannabis
Lihi Bar-Lev Schleider, Clinical Research Center, Soroka University 
Medical Center and Faculty of Health Sciences, Ben-Gurion University of 
the Negev, Beer-Sheva, Israel Research Department, Tikun Olam Ltd.

11:30-11:45The Israeli national committee for sex selection by 
pre-implantation genetic diagnosis
Liat Lerner-Geva, Women and Children’s Health Research Unit, 
Gertner Institute for Epidemiology and Health Policy Research, Tel 
Hashomer, Israel, School of Public Health, Sackler Faculty of Medicine, 
Tel Aviv University

11:45-12:00The effect of rocket threat stress on glucose levels among civilian 
population
Maayan Yitshak Sade, Clinical Research Center, Soroka University 
Medical Center, Beer Sheva, Israel, Faculty of Health Sciences, Ben 
Gurion University 

12:00-12:15

12:15-12:30

תכנית אסטרטגית לארגון אבחון וטיפול בילדי ADHD  בישראל במסגרת 
מרפאות ילדים בקהילה לשם מתן טיפול אכותי זמין ונגיש, שאינו ניתן כיום

שלומי ענתבי, מכבי שרותי בריאות  

השואת אוכלוסיית המטופלים החרשים שעברו ניתוח לשתל קוכליארי

מרינה ביניאשוילי, המרכז הרפואי הדסה



      

מושב 3, אולם ריימן מערב: חיסונים ומחלות זיהומיות 
יו"ר: פרופ' דניאל כהן, ראש בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת תל אביב 

)Hebrew Session • המושב בעברית(

מניעה פעילה של תחלואה מנינגוקוקלית10:50-11:15

דודי גרינברג, מנהל היחידה למחלות זיהומיות ילדים, המרכז הרפואי סורוקה

11:15-11:30Cost-utility analysis of immunisation against Respiratory Syncytial 
Virus (RSV) in Israel
Gary Ginsberg, Public Health Services, Ministry of Health, Jerusalem

חוות דעת הלכתית - רבנית אודות קבלת חיסונים בחברה החרדית11:30-11:45

הרב פנחס פרנקל, משרד הבריאות

מידת ומשך הפרשת הנגיף התרכיבי ברוק לאחר חיסון - bOPV האם צריך 11:45-12:00
לשמור מרחק?  

אודליה חורין, היחידה למחלות זיהומיות בילדים, המרכז הרפואי וולפסון

התנהגות מינית של בגירים בישראל: ממצאי מדגם ארצי ראשון מייצג 12:00-12:15

והצורך בהכשרת צוותים רפואיים

זהר מור, מחוז תל אביב, משרד הבריאות

12:15-12:30Clinical outcomes and treatment approach for Community-
Associated Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus 
(CA-MRSA) infections in israel
Eynat Berla-Kerzhner, The Hebrew University

12:30-13:00Lunch Break ,הפסקת צהרים

13:00-13:35Poster Sessions  שני מושבי פוסטר מקבילים
מנחים:

פרופ’ ליטל קינן-בוקר, ביה”ס לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה, המרכז 

הישראלי לבקרת מחלות, משרד הבריאות

ד”ר חגי לוין, ביה”ס לבריאות הציבור ורפואה קהילתית ע”ש בראון, 

האוניברסיטה העברית והדסה

)Hebrew Session • המושב בעברית(



13:35-13:45

מושב מליאה אחה”צ, אולם ריימן
מנחה - פרופ’ רחלי דנקנר 

עדכון תכנית לחיסון שגרתי נגד שפעת בקרב תלמידי בתי הספר בישראל

פרופ’ שמואל רשפון, יו”ר הועדה המייעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים של 

משרד הבריאות

אזכור הנפטרים13:45-13:50

ד”ר מילכה דונחין, ביה”ס לבריאות הציבור של האוניברסיטה העברית 

והדסה

פרס מפעל חיים: לפרופ’ חוה פלטי13:50-13:55

פרופ’ יהודה ניומרק, יו"ר הועדה המדעית

פרופ’ נדב דוידוביץ’, יו”ר איגוד רופאי בריאות הציבור

הרצאת אורח13:55-14:25

The Paradox of Disease Prevention: Appealing in Principle, Resisted 
in Practice
Professor Harvey V. Fineberg
President, The Gordon and Betty Moore Foundation; President, 
Institute of Medicine )2002-2014(; Former Dean, Harvard School of 
Public Health

14:30-16:00

שני מושבי אחה"צ מקבילים

מושב 4: מאפיינים מילדותיים ובריאות הילוד, אולם ריימן מזרח
יו”ר: פרופ’ אורנה בראון-אפל, ראש ביה”ס לבריאות הציבור, 

אוניברסיטת חיפה 

)Hebrew Session • המושב בעברית(

14:30-14:45

14:45-15:00

Child immunization & its influence on the entire population
Marc Katz, University of Michigan and Ben Gurion University

פוליגמיה ותוצאי לידה בקרב נשים בדואיות מהנגב
אלכסנדרה ברגר, פולסקי המחלקה לאפידמיולוגיה והערכת מערכות 

בריאות, הפקולטה למדעי הבריאות אוניברסיטת בן גוריון

לתינוקות בדואים ממין זכרים שיעורים גבוהים יותר של הפרעות צמוחה 15:00-15:15
לגובה מאשר תינוקות ממין נקבה

נטליה בילנקו, מחלקה לבריאות הציבור, אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע, 
ישראל, לשכת הבריאות אשקלון, מרכז רפואי אוניברסיטאי ברזילי, משרד 

הבריאות



הנקה בלעדית והמתאמים לכך באוכלוסיית המגזר הערבי - סקר חתך רוחבי 15:15-15:30
בנפת פתח תקווה

ערן קופל, החוג לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת, ביה”ס לבריאות הציבור, 
הפקולטה לרפואה, אונ’ ת”א, ישראל, לשכת הבריאות נפת פתח תקווה, 

מחוז מרכז, שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות

בטיחות השימוש בתכשירי אזול אנטי-פטריתיים15:30-15:45
רעות רותם, אוניברסיטת בן גוריון

תרומת מתן תגמול חיובי, להולדת יילוד במשקל תקין, בקרב נפגעות סמים 15:45-16:00
בהריון, המטופלות במתדון אחזקתי

עינת פלס, מרפאת אדלסון למחקר וטיפול בנפגעי סמים, מרכז רפואי 
תל אביב ע”ש סורסקי, תל אביב, ישראל, מחלקה לפסיכיאטריה, פקולטה 

לרפואה ע”ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב

מושב 5: אולם ריימן14:30-16:05
Epidemiology of Cardiovascular and Metabolic Conditions
 Chair: Dr. Ofra Kalter-Leibovici, Director, Unit of Cardiovascular 

Epidemiology, The Gertner Institute for Epidemiology & Health Policy 
Research

)English Session • המושב באנגלית(

The HCV Revolution from a Public Health perspective
Oren Shibolet, Director of the Liver Unit, Department of 
Gastroenterology, Tel-Aviv Medical Center and Tel-Aviv University

14:30-14:50

14:50-15:05

15:05-15:20

Mode of delivery and offspring adiposity in adolescence
Maskit Bar-Mier, Infectious Disease, Shaare Zedek Medical Center
Cardiovascular medication and incident disability in 
Community-Dwelling Older Adults
Amichai Perlman, Division of Clinical Pharmacy, Institute for Drug Research, 
School of Pharmacy, Faculty of Medicine, The Hebrew University of Jerusalem

15:20-15:35Applying ten-year Cardiovascular Risk Scores to an Israeli Patient 
Population
Maayan Yitshak Sade, Clinical Research Center, Soroka University Medical 
Center, Beer Sheva, Israel, Faculty of Health Sciences, Ben Gurion University

15:35-15:50Correlates of osteoporotic fractures among type 2 diabetic patients
Inbal Goldshtein, Epidemiology and database research, Maccabitech, Maccabi 
Healthcare Services, Faculty of Management & Faculty of Medicine, Tel Aviv 
University

15:50-16:05The effect of different surgical procedures on lipid profile one year 
following bariatric surgery
Orit Blumenfeld, Israel Center for Disease Control, Israel Ministry of Health



16:05-16:15

מליאת סיום הכנס

חלוקת פרסי העבודות המצטיינות   

בחסות משרד הבריאות 

יוענק ע”י פרופ’ איתמר גרוטו ראש שירותי בריאות הציבור

יחולקו פרסים מטעם האגודה למלחמה בסרטן אשר יוענקו ע”י 

פרופ’ ליטל קינן-בוקר

דברי סיכום ונעילת הכנס16:15-16:20 

 פרופ' איתמר גרוטו, ראש שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות

אסיפה כללית של איגוד רופאי בריאות הציבור:16:30-17:00
שינוי תקנון להגדלת הועד ל-7 חברים

הצבעה להוספת שני חברי ועד

התנעת עבודת הועדות שעליהן הוחלט במצפה רמון

פרופ’ נדב דוידוביץ’, יו”ר האיגוד

פלטינום

זהב

כסף

ארד


