
 להרשמה
>>>

התכנסות ורישום  08:00-09:00
C אסיפה כללית של איגוד רופאי בריאות הציבור- אולם  08:15-08:45

C מליאה- אולם  09:00-11:00

יו"ר: פרופ' זהר מור, פרופ' נטליה בילנקו   
ברכות ודברי פתיחה:  

מר יצחק הרצוג, נשיא המדינה   
מר ניצן הורוביץ, שר הבריאות   

מר תומר גלאם, ראש עיריית אשקלון  
פרופ' חזי לוי, מנהל המרכז הרפואי ע"ש ברזילי  
פרופ' חגי לוין, יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור  

"Geology for Public Health Professionals" :הרצאה  
Prof. Michael Hartal   

Executive Director, Myers-JDC-Brookdale Institute
   פאנל: ממשקים בריאות-כלכלה-חברה-סביבה-חוסן,

לאחר הקורונה
מנחה: פרופ' נדב דוידוביץ'  

   דוברים:
 ד"ר שרון אלרעי פרייס, משרד הבריאות

 פרופ' גבי בן נון, אוניברסיטת בן גוריון
 פרופ' בני בנטל, מרכז טאוב

מאיה יעקבס, המכון לשיקום האקלים
ד"ר מיכאל אטינגר, יו"ר הסתדרות הרופאים הוטרינרים  

   פרס מפעל חיים
פרופ' תד טולצ'ינסקי

ה ק ס פ ה  11:00-11:15

11:15-12:45  מושב ראשון  

 C קידום בריאות: עישון, תזונה וסביבה - אולם����
יו"ר: פרופ' זהר מור, ד"ר קרן דופלט

TRENDS AND DETERMINANTS OF SMOKING-RELATED DISPARITIES 
FOLLOWING ISRAEL’S NATIONAL TOBACCO CONTROL PLAN: ANALYSIS OF 
TWO NATIONWIDE SURVEYS (2010 AND 2017)
גב' ליאת אורנשטיין  

Diet Quality and Mortality Risk in a Nationally Representative Elderly 
Cohort
גב' אביגיל גושן  

RESIDENTIAL GREENNESS IS BENEFICIAL FOR THE QUALITY OF LIFE AFTER 
CORONARY ARTERY BYPASS GRAFT SURGERY
גב' מאיה שדה  

Second hand smoke exposure during pregnancy: Qualitative 
interviews with Israeli pregnant women

גב' מאיה רודנאי   

Party Keepers: A significant community-based intervention for harm 
reduction
מר אנואר אבודין  

Cardiovascular disease risk factors and health behaviors of Haredi 
women in Israel: a comparison study
ד"ר אלישבע לייטר  

A אולם - Health policy and disparities (In English) ��
יו"ר: ד"ר יעל בר זאב, פרופ' אורנה בראון-אפל

The effect of community water fluoridation cessation on children's 
dental health – a national experience
פרופ' יהונתן מן

 Bridging the gap between training and practice in Public Health:
competency analysis of workforce in Israel
ד"ר אסנת בשקין

The association of social determinants and networking with 
inequalities in health services utilization among Jews and Arabs: 
Pilot study
ד"ר וואסף נעאמנה

Dental services utilization by elders in Israel

Dental services utilization by elders in Israel
פרופ' שלמה זוסמן

 Self-rated Health and Mortality in the Elderly: A Comparison Between Jewish and 
Arab Populations in Israel
ד"ר איתמר שפרן

IQOS POS marketing: a cross-sectional survey with Arab 
and Jewish retailers
גב' אמל חייט

B קורונה – אולם  �
יו"ר: פרופ' נטליה בילנקו, ד"ר מיכל ברומברג

  שימוש בשרותי בריאות און-ליין בקרב נשים ב"אמצע החיים" בישראל: המצב לפני 
התפרצות הקורונה ובמהלך הסגר הראשון

ד"ר גלית הירש-יחזקאל

 תופעות בסמיכות זמנים לחיסון השלישי (בוסטר) כנגד מחלת הקורונה
ד"ר דבורה פרנקנטל

אומדן תחלואה ותמותה מ-COVID-19 בקרב חולי סרטן בישראל, 2020
ד"ר ברברה סילברמן

 Timing, extent and outcomes of public health   
 measures in the first wave of the COVID-19
 pandemic in Israel and a comparative analysis by
socioeconomic indices
ד"ר עמית גינזבורג  

 אמון במדיניות בקרב אנשי מקצוע בתחום בריאות הציבור בישראל במהלך הגל 
הראשון של פנדמיית הקורונה

גב' תמר זוהר

  עדכונים חדשים בנושא חיסוני קורונה בישראל 
*במימון המחלקה המדיקלית פייזר ישראל  

פרופ' גילי רגב-יוחאי

ם י י ר ה צ ת  ח ו ר א  12:45-13:45

13:45-15:15 מושב שני

 C אם וילד, מחלות זיהומיות וחיסונים - אולם���
יו"ר: פרופ' חגי לוין, פרופ' חיתאם מוחסן

Results of the National Biomonitoring Program show Persistent 
Iodine Deficiency in Israel 
ד"ר תמר ברמן  

Regional Differences in Pediatric Asthma Hospital Admissions: 
National Data from Israel 1996-2017
ד"ר איזבלה קרקיס  

 CMV seroprevalence among pregnant women, maternal CMV 
infection during pregnancy and fetal transmission rates; a 
retrospective population based epidemiological study
ד"ר יונית וינר וול

 Development of multivalent Shigella vaccines - 
New insights 
גב' ולריה אסאטו  

 Exposure to ambient temperature and rapid weight  
gain among infants delivered at term
ד"ר נאורה אלתרמן  

 פרויקט התערבות להעלאת שיעורי התחסנות כנגד זיהומים פנאומוקוקלים בקרב 
מדוכאי חיסון

ד"ר שירלי שפירא בן דוד

 B רפואה וטרינרית ומחלות זואונוטיות – אולם   �
יו"ר: פרופ' אייל קלמנט, ד"ר רינה רמרזקר

 מחלות זואונוטיות מגיחות בישראל, העתיד לבוא?
ד"ר ניר רודולר

 High meat consumption is prospectively associated with non-
alcoholic fatty liver disease and liver fibrosis markers 
גב' דנה איבנקובסקי וכקמן  

חיידקי מעי עמידים לאנטיביוטיקות בבעלי חיים בישראל
פרופ' אמיר שטיינמן

התחקות אחר הסרובר המתפרץ סלמונלה מינכן/וירג'יניה בעופות וההשלכות 
אפשריות על השליטה בהפצתו

ד"ר אהוד אלנקוה

ניהול הטיפול בתחלואה ממזון ואירועי סלמונלה
ד"ר אורן שטח כתבי

Serum PCR diagnosis of Brucella melitensis infection in Rev. 
1 vaccinated sheep;  development of an O-Polysaccharide based 
Brucella vaccine
מר שובהאם מאטור  

Public Health Meeting Personalized Healthcare  - A אולם �
 Challenges and Opportunities (In English) 

יו"ר: פרופ' נדב דוידוביץ', פרופ' מוריה אלן 

בחסות
 Report Presentation: Rachel Arazi, Baruch   
 Levi, Moriah Ellen, Nadav Davidovitch (Editors:
 Personalized Healthcare Report), School of Public
Health, Ben Gurion University

 Discussants:  Prof. Adam Rose, Hebrew University;   
 Prof. Rachel Dankner, Gertner Institute and Tel
 Aviv University, Naim Abu-Freha, Arab Medical
Association in the Negev

ה ק ס פ ה  15:15-15:30

15:30     שיתוף פעולה ישראלי-אירופאי
בנושא הכשרה בבריאות הציבור

• יתכנו שינויים במושבים
• לאורך כל הכנס יוצגו פוסטרים דיגיטליים

ועדה מדעית: יו"ר: פרופ' זוהר מור, פרופ' נטליה בילנקו.
 חברי הועדה: פרופ' חגי לוין, פרופ' נדב דוידוביץ', ד"ר רינה רמרזקר, פרופ' אייל קלמנט, ד"ר קרן דופלט, ד"ר יעל בר-זאב,

ד"ר ענת רוזנטל, פרופ' אורנה בראון-אפל, ד"ר מיכל ברומברג, פרופ' חיתאם מוחסן, ד"ר אסנת בשקין

יחידת הכנסים
של ההסתדרות הרפואית בישראל

בריאות הציבור בעולם משתנה
Public Health in a changing world
מרכז הכנסים של המכללה האקדמית – אשקלון      
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One Health - One Medicine

https://conference160522.ima-events.co.il/users/new

