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29.5.2019 | מלון לאונרדו סיטי טאואר ר“ג

הכנס השנתי של

החברה הישראלית 
לחקר וטיפול בהשמנה

ד“ר דרור דיקר, יו“ר החברה לחקר וטיפול בהשמנה, מנהל 
מחלקה פנימית ד‘ והמרכז הרב תחומי לטיפול בעודף משקל,

בית חולים השרון, מרכז רפואי רבין, פ“ת

יו״ר הכנס
ד“ר גבי ליברמן, מזכירת החברה הישראלית לחקר 

וטיפול בהשמנת יתר, מנהלת המרכז לטיפול בעודף 
משקל, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר



התכנסות ורישום08:30-09:00
 דברי פתיחה09:00-09:10

ד"ר דרור דיקר, יו"ר החברה הישראלית לחקר וטיפול בהשמנת יתר, מנהל מחלקה פנימית ד' והמרכז הרב תחומי 
EASO לטיפול בעודף משקל, בית חולים השרון, מרכז רפואי רבין, פ"ת. יו"ר כח המשימה האירופאי לטיפול בהשמנה 

הרב שי פירון, יו"ר האחודה הישראלית למען אנשים החיים עם השמנה 

 מליאת בוקר
 יו"ר: ד"ר גבי ליברמן, מזכירת החברה הישראלית לחקר וטיפול בהשמנת יתר, מנהלת המרכז לטיפול בעודף משקל,

 המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר
 פרופ' נעים שחאדה, ממנהל המכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם, רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם,

הפקולטה לרפואה, הטכניון, חיפה. נשיא האגודה הישראלית לסוכרת

 האם נמצא טיפול מוכח לסוכרת סוג 2 והשמנת יתר במתבגרים? | בחסות: נובו נורדיסק09:10-09:30
פרופ' נעים שחאדה, מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם, רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, 

הפקולטה לרפואה, הטכניון, חיפה. נשיא האגודה הישראלית לסוכרת

 תזונה מותאמת אישית, האם הגיע הזמן?09:30-09:50
פרופ' רם וייס, מנהל חטיבת הילדים, בית החולים ע"ש רות, המרכז הרפואי רמב"ם, חיפה

 בטיחות קרדיווסקולרית של טיפול תרופתי בהשמנה | בחסות: טבע09:50-10:10
ד"ר גבי ליברמן, מזכירת החברה הישראלית לחקר וטיפול בהשמנת יתר, מנהלת המרכז לטיפול בעודף משקל, 

המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:10-10:30

 מושב 1 
יו"ר: ד"ר חנה קנטי, מכון אנדוקריני, המרכז רפואי ע"ש שיבא, תל השומר                                                                                          

 ד"ר דרור דיקר, יו"ר החברה הישראלית לחקר וטיפול בהשמנת יתר
עו"ד ליה משיח, נציגת האחודה הישראלית למען אנשים החיים עם השמנה                   

10:30-10:50Action Io למה אנו נכשלים בהבנת אנשים המבטאים השמנה? תובנות ממחקר 
ד"ר דרור דיקר, יו"ר החברה הישראלית לחקר וטיפול בהשמנת יתר

ברכות10:50-10:55
עו"ד ליה משיח, נציגת האחודה הישראלית למען אנשים החיים עם השמנה
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10:55-11:25Genetics, Heterogeneity and the Quest for 
Precision Obesity Medicine  | בחסות: נובו נורדיסק     
Prof. Lee Kaplan, Director, Obesity, Metabolism & Nutrition Institue at Massachusetts 
General Hospital. Greater Boston Area. Research. Harvard Medical School. President elect TOS

11:25-12:05Leptin and the Biologic Basis of Obesity 
Jeffrey Friedman M.D., Ph.D. Professor, Rockefeller University, Investigator, 
Howard Hughes Medical Institute, New York NY. 2019 Wolf Prize Winner

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:05-12:25

מושב מדעי א׳ 
יו"ר: ד"ר אמיר תירוש, המכון האנדוקריני, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר

Jeffrey Friedman M.D., Ph.D. Professor, Rockefeller University, Investigator, 
Howard Hughes Medical Institute, New York NY. 2019 Wolf Prize Winner                                                        

12:25-12:55Can food additives act as metabolic disruptors? 
ד”ר אמיר תירוש, המכון האנדוקריני, המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר

12:55-13:10αMUPA mice show lower body weight under regular diet, but higher 
incrementation in body weight under high-fat diet that is abolished by 
postnatal administration of leptin antagonist 
Dr. Roee Gutman, Ph.D. Head, Department of Animal Sciences, Faculty of Sciences 
and Technology, Tel-Hai College, Upper Galilee, Israel. Head, Laboratory of Integrative 
Physiology (LIP). MIGAL – Galilee Research Institute

13:10-13:25Higher Insulin Degrading Enzyme levels In Subjects with the Metabolic Syndrome 
ד”ר יעל סופר, מנהלת מרפאת השמנה, המכון לאנדוקרינולוגיה, מטבוליזם ויתר לחץ דם, המרכז רפואי ת"א

13:25-13:40Lipolysis Defect in White Adipose Tissue and Rapid Weight Regain 
ד”ר מיכל כשר מירון, מומחית באנדוקרינולוגיה מבוגרים, שירותי בריאות כללית, מחוז שרון שומרון

הפסקת קפה וביקור בתערוכה13:40-14:50



 מושב מדעי ב׳
 יו"ר: ד"ר יונית מרקוס, אחראית מרפאת יתר לחץ דם, המכון האנדוקריני, המרכז הרפואי ת"א

ד"ר דנה מרקוביץ, מנהל השרות למעקב וטיפול בהשמנה, פנימית ד׳, בי"ח השרון

12:25-12:40The impact of gestational weight gain on subclinical atherosclerosis, 
placental circulation and neonatal complications  

 פרופ' מרינה שרגורודסקי, מומחית בפנימית ובאנדוקרינולוגיה, אחראית מרפאת השמנה במרכז הרפואי וולפסון
חולון, פקולטה לרפואה ע״ש סאקלר, אונ׳ ת״א

12:40-12:55Hypothyroidism and Levothyroxine Therapy 
,Following Bariatric Surgery: Systematic Review, Meta-analysis 

Network Meta-analysis and Meta-regression 
Nirvana Hanhan, Pharm.D Candidate 

 האם המיני חזר לאופנה? נתונים מהרשם הבריאטרי12:55-13:10
ד"ר אורלי רומנו זליכה, מנהלת הרשם הבריאטרי, המרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות

13:10-13:25Connexin-43 Mediated Cell-Cell Communication 
and Propagation of Adipose Tissue ER Stress in Obesity 

צביה סופי רון, המכון האנדוקריני, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר

 הצגת טיפול בהשמנה קיצונית תוך ניצול מערך מולטידיסיפלינרי 13:25-13:40
ד"ר גבי ליברמן, מזכירת החברה הישראלית לחקר וטיפול בהשמנת יתר, מנהלת המרכז לטיפול בעודף משקל, 

 המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר
 נעמה צישלביץ דיאטנית, המרכז לטיפול בעודף משקל, המרכז הרפואי ע"ש שיבא תל השומר

מיכל נורטוב, פסיכולוגית רפואית, המרכז לטיפול בעודף משקל, המרכז הרפואי ע"ש שיבא תל השומר          

הפסקת קפה וביקור בתערוכה13:40-14:00



 מושב 3 
 יו"ר: ד"ר רקפת בכרך, מומחית ברפואת המשפחה, רכזת רפואה יועצת, הנהלה רפואית, מחוז שו"ש

 ד"ר בתיה קורנבוים, מומחית ברפואת המשפחה, טיפול אישי בהשמנה ומניעתה, המחלקה לרפואת המשפחה חיפה,
 רכזת תחום פרוייקטים לטיפול בהשמנה שירותי בריאות כללית, מחוז חיפה וג"מ     

עמית גנור, דיאטנית קלינית, מנכ"לית עמותת הדיאטנים בישראל- עתיד                                                             

 תרופות לטיפול בסוכרת והשפעתן על השמנה14:00-14:20
 ד"ר עופרי מוסנזון, מנהלת היחידה למחקר קליני בסוכרת, האגף הפנימי,

בית החולים האוניברסיטאי הדסה עין כרם, ירושלים

 הצגת נייר העמדה החדש לטיפול בהשמנה14:20-14:50
ד"ר בתיה קורנבוים, מומחית ברפואת המשפחה, טיפול אישי בהשמנה ומניעתה, המחלקה לרפואת המשפחה 

חיפה, רכזת תחום פרוייקטים לטיפול בהשמנה, שירותי בריאות כללית, מחוז חיפה וג”מ 

דברי סיכום14:50-15:00
ארוחת צהריים15:00

 סדנת ארוחה מודעת | בחסות: טבע 
במהלך ארוחת הצהריים, תתקיים סדנא, אשר במסגרתה יעשה שימוש במזנון ארוחת הצהריים כפלטפורמה 

לתרגול מודעות לאכילה. במהלך המפגש נתבונן בדפוסי הבחירה שלנו וננסה לענות על שאלות כמו: האם וכמה 
אני רעב? מדוע אני אוכל כשאני לא רעב? ועוד. מטרת הסדנה לספק כלים שיעזרו לנו להבין טוב יותר הן את 

 דפוסי האכילה שלנו  ואת אלה של המטופלים שלנו ותיתן טעימה ממסלול מציאת הדרך הנכונה ליצירת שינוי. 

מנחה הסדנא: רוני מייזליש M.A, עו״ס קליני ופסיכותרפיסט, מטפל באכילה רגשית במרכז הישראלי לטיפול 
בעודף משקל (ביה"ח תל השומר) ומנחה קבוצות
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עלות דמי השתתפות לצוותים רפואים:
 � הרשמה עד ה-20.5.19: 80 ש“ח

� הרשמה מה-21.5.19 וביום הכנס: 120 ש“ח
 * המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים

למשלמים דמי חבר לחברה לחקר וטיפול בהשמנה בישראל יהיה פטור מתשלום דמי ההשתתפות לכנס    

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

בחסות
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