
   

  

 

 

 

 

 קליטה בחדרים, ארוחת ערב 15:00-19:30

     וברכות דברי פתיחה 19:30-19:50

 גבע, ד"ר נתן לויט-ד"ר מסעד ברהום, פרופ' יעקב בורנשטיין, פרופ' טליה אלדר ד"ר טל עימבר : יו"ר 

 בחסות אלרד מדיקל    מר מוטי סדובסקי  מידע המסייע לקבלת החלטות איכותיות:   DATABIG הרצאת אורח: 19:50-20:15

  : מושב פתיחה 20:15-21:00

 
יו"רים: פרופ' ג'וני יוניס, פרופ' אלכס 

 סימון
 הקפאת ביציות: סוגיות חברתיות ורפואיות  -שימור פוריות  

 פרופ' דרור מאירוב,       פרופ' דניאל זיידמן

   HPV ין הנגיף, החיסון, ובעיות פוריותב: הקשר  
 MSDבחסות  פרופ' יעקב בורנשטיין      

   אומן אורחהופעת  21:00-22:00

  בחסות אבוט מעבדות רפואיותפרופ' שחר קול                 עידן חדש? -הפאזה הלוטאלית: מושב ראשון 9:00-9:30

  יו"ר ד"ר ג'ימי ג'דעון 

  בחסות מרק   אתגרים טיפוליים בהפריה חוץ גופית: שנימושב  9:30-10:30

  פרופ' ציפי פליק    שביר ופוריות Xחידושים בנושא   יו"רים: ד"ר יואל שופרו, פרופ' אדריאן שולמן 

   OHSS ד"ר סאמר חורי    ספונטני 

   fake or real?- empty follicles    ד"ר נתן לויט 

 : שולחן עגול: בדיקות סקר מוקדמות  לאיתור אוכלוסייה בסיכון גבוה לבעיות פוריות. שלישימושב  10:30-11:15
 בחסות טבע תעשיות פרמצבטיות      מומלץ? מעשי? אתי?                    

 פרופ' טליה אלדר גבע, פרופ' איתן לוננפלד, ד"ר שי אליצור, פרופ' משה בן עמי יו"ר פרופ' פואד עזאם 

  קפה וכיבוד קל 11:15-11:45

  מושב רביעי: חידושים בפריון הגבר 11:45-12:25

  ד"ר שי שפי     EJACULATE-לעומת מ TESA-זרע מ  יו"רים: ד"ר אילן קלדרון, ד"ר אריה רזיאל 

  

    פרופ' יעקב לברון הקפאת זרעון בודד 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

 

 האינטראקציה בין הרופאים למעבדה –: שולחן עגול: קבלת החלטות במהלך הטיפול  חמישימושב  12:25-13:10

 יו"ר פרופ' שבח פרידלר 
בר, גב' מיכל יוניש, גב' -פרופ' שלמה משיח,  פרופ' חננאל הולצר, ד"ר אריק כהנא, ד"ר תדהר זן

 דיאנה שטיין

 )כשרה(+ארוחת צהרים דרוזית  )ד"ר דבור( סיור בבית ג'אן 13:30-15:30

20:30-22:00 
 מאת שירלי הוד:  -"פגשה את אנדריאה בוצ'לי כשכרמן"

 זמרת סופרן מהמובילות בארץ ובעולם! 

 

 (מאורגנות )הסעות סיור בשוק בתרשיחא 09:00-11:00

 מר אביב מסינגר    ?: האם יש מקום לצמחי מרפא בטיפולי פוריותהרצאת אורח 11:30-11:45

 בעד ונגד SIMILAR– BIO : שולחן עגול: תרופות שישימושב  11:45-12:30

 ד"ר מיכה באום, פרופ' יזהר בן שלמה, ד"ר טל שביט יו"ר פרופ' עידו בן עמי 

12:30-13:30 
 : דיון פתוח של חברי איל"ה: פונדקאות לגברים?שביעימושב 

 פז, ד"ר רונית בק פוכטר, פרופ' מרתה דירנפלד-פרופ' עינת שלום גבע-אלכס סימון, פרופ' טליה אלדר 

 דברי סיום וכיבוד קל 13:30-13:45

 

 חוויה למלווים: ראנה וקוסמטיקה טבעית. הרצאה +התנסות. -12:00+שבת 10:30שישי 

                           

 :הרשמה לכינוס               
 

 

 

 

 

 

 

 

 תלת יומי חד יומי 

   -השתתפות בתכנית כנס
   ללא שהיה/ ארוחות מלון

 )כולל סיורים/ הופעות/ כיבוד(
150 250 

 
  חדר זוגי ותכנית כנס מלאה

 (לחברי איל"ה)מחיר מסובסד 
1500 

 

 מ."המחיר הינו בשקלים וכולל מע 

 לאחר מכן הרשמה להרצאות בלבד. 31.12.18 -ההרשמה לכנס עד ה! 

 למלון בלינק הרשמה- https://pay.tranzila.com/ivf2019  

  049407353 -בטלפון הרשמה יומית . 
 מספר המקומות מוגבל! הקדימו להבטיח את מקומכם!

 

 

https://pay.tranzila.com/ivf2019

