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יום ו׳ | 17.3

יום של דיונים משותפים על הרצף הטיפולי בין בית החולים לקהילה
אתגרים בבית החולים

רצף טיפולי - מעבר מביה"ח הביתה
אתגרים בקהילה
חסמים ופתרונות

מתחם הכנסים "מיי קמפוס" בני ברק, 
לח"י 21 בני ברק (מול קניון איילון)

9:00-13:00

יום עיון עם פרופ' אן אגלש 
תמיכה בשבוע הראשון: המפתח להצלחה בהנקה

Support during the �rst week: the key to Breastfeeding success

הוועד המייסד:
ד״ר דינה צימרמן | ד״ר מירה ליבוביץ | ד״ר מיכל מנסובסקי 

ד״ר מורן פרידמן | ד״ר יעל לצט בן עמי | ד״ר שרון שגב דומאי 
ד״ר דינה הרבט | ד״ר נועה גור אריה | ד״ר אילנה קורן 

הכנס המרכזייום ד׳ | 15.3

משרדי הר"י, רח' ז'בוטינסקי 35, רמת גן
בניין התאומים 2, קומה 11, אולם בלשר

17:00

מתחם הכנסים "מיי קמפוס" בני ברק, 
לח"י 21 בני ברק (מול קניון איילון)

09:00-16:15

ערב מיוחד עם פרופ' אן אגלש יום ג׳ | 14.3
  Preparing the family for breastfeeding

הכנת המשפחה להנקה

חניה 
בחינם 
לחברי 

הר"י

פרטים
מלאים
מאחור

ייערך בשפה האנגלית

ייערך בשפה האנגלית

55
חוגגים 5 שנים

הכנס השנתי של החברה 
לרפואת הנקה בישראל

קישור 
הגעה

קישור 
הגעה

קישור 
הגעה



פעילות משרד הבריאות בהנקה עד כה - ד"ר דינה צימרמן 
קווים מנחים חדשים להדרכה על הנקה בטיפות החלב - ד"ר טוני דואק 

פעילות משרד הבריאות - לאן הולכים מכאן? - גב' רוית ברוך

יו"ר המושב: ד"ר דינה צימרמן 

הפסקת קפה

מושב 1: מצב ההנקה במדינת ישראל 2022 9:45-10:30

פתיחה חגיגית וברכות 9:00-9:45
ד"ר דינה צימרמן - יו״ר החברה

ד"ר שרון אלרעי פרייס - ראש חטיבת בריאות הציבור, משרד הבריאות
דברי נציגי האיגודים

אמצעי מניעה למניקה - ד"ר מורן פז 
טיפולי פוריות בהנקה - פרופ' רונית מכטינגר 

השראת הנקה - פרופ' אן אגלש 

יו"ר המושב: ד"ר אילנה צלמון קורן

הפסקת צהריים

מושב 2: הורמונים והנקה 10:45-12:30

אסיפה כללית: סיכום פעילות, הצגת הקורס המתקדם ברפואת הנקה, פתיחת הבחירות
ד"ר שרון שגב דומאי וד"ר מיכל מנסובסקי

אסיפה כללית13:00-13:30

פאנל בהשתתפות - פרופ' אן אגלש, ד"ר מירה ליבוביץ, ד"ר איב פינקלשטיין

יו"ר המושב: ד"ר מורן פרידמן
מושב 3: תחלואת פטמות 13:30-14:10

יו"ר המושב: ד"ר ענבל זינגר
מושב 4: מחקרים בהנקה בישראל 14:10-15:00

סיכום וחלוקה לסדנאות15:00-15:15
סדנאות15:15-16:15
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הכנס המרכזי
מתחם הכנסים "מיי קמפוס" בני ברק, 

לח"י 21 בני ברק (מול קניון איילון)

יום ד׳ | 15.3


