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1.  
 

 ושואה פואהר על 21-כנס נהרייה ה

 

 המרכז הרפואי לגליל,  ש אנגל"המרכז לחינוך לבריאות ע

 (2021, במאי 5) "אפתש יירבא ג"כ' , דיום 
 

 

 הודעה והזמנה
 

 אנו מתכבדים להזמינכם

 

 "ל רפואה ושואהע 21-כנס נהרייה ה" ל
 
 

 באופן מקוון  תקייםאשר י
 

 תצא כשבוע לפני מועד הכנס  עם קישור לכנס הודעה
 

 מספר מקומות מוגבל להשתתפות פיזית * 
 30.4.21עד  מותנה בהרשמה מראש

 והצגת דרכון ירוק 
 

 
 .הרחב ולקהל הכנס בנושאי חוקרים, היסטוריונים, רפואה לאנשי פתוחהכנס 

 

 

 תכנית הכנס מצורפת

 

 dafnaz@gmc.gov.il: להרשמה ובירורים 
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 הכנס תכנית
 

     
  וברכות פתיחה  09:30 – 00:09 

 ., המרכז הרפואי לגלילהכנס ר"יו - שאשא. מ שאול' פרופ   
 .לגליל הרפואי המרכז, ל"מנכ  -    ברהום מסעדפרופ'    
 .הגטאות לוחמי בית ,ל"מנכ  -  כהן יגאל מר   
 מערבי. גליל האקדמיתהתכנית ללימודי השואה,    -   עופר יםמר ר"ד   

 
    

 
 פינת הזיכרון  54:09 – 30:09

 מוריץ הוכשילד: ברון המתכות מבוליביה שהציל יהודים.
  הטכניון, חיפה. –רוזלי בר פרופ'    

 
 

     .השירותים הרפואיים בשואה : ראשונהישיבה   11:00 – 09:45
העברית, ירושלים.                                             ' נהפקולטה לרפואה, האו –שמואל רייס  פרופ' יו"ר:        
 המרכז הרפואי לגליל, נהריה. –שאשא -ד"ר הדס לבסקי      

 
 

 .על רופאיו היהודים של היטלר  10:10 – 09:45
 אביב.-מרכז רפואי שיקומי "רעות", אוניברסיטת תל –פרופ' אבי עורי    

  
 קווים לדמותו. –קובנה, ליטא וראש מועצת הזקנים גטו  –ד"ר אלחנן אלקס   10:35 – 10:10

 קיבוץ לוחמי הגטאות. –מר שמחה שטיין    
 

 .המעבדות הרפואיות ותרומתן למערך הרפואה בגטאות בזמן השואה  11:00 – 10:35
 יה.המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה, טבר –אבי פרץ ד"ר    

 .המרכז הרפאי שערי צדק, ירושלים –נורית אלגור  ד"ר
 אורית שמרון, שירותי בריאות כללית, ירושלים.ד"ר 

 אביב.-תל' אונ, הפקולטה לרפואה ע"ש סקלר, האקדמית גליל מערבי, עכו –ד"ר מרים עופר 
 

 הפסקה   11:15 – 11:00

 

     .ואההיבטים רפואיים לאחר הש  : ישיבה שנייה  55:21 – 15:11
   האקדמית גליל מערבי, עכו. –ד"ר מרים עופר  :יו"ר     
 בית לוחמי הגטאות. –מר יגאל כהן       

 היבטים רפואיים לאחר השואה

 גל העלייה השלישי של רופאים שורדי השואה. –"עליית גומולקה"   11:40 – 11:15
 גן. -רמת –רחל הרצוג ד"ר 

 
 

מפגש בין אחיות מארץ ישראל לניצולי השואה במאמץ למגר  –פות משם מג –אחיות מכאן  12:05 – 11:40
 .1945-1948מגפות ותחלואה. 

 גוריון, באר שבע.-אוניברסיטת בן – ד"ר דוריס וייס
 אביב.-החוג לסיעוד, אוניברסיטת תל –חוה גולנדר פרופ' 
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רוחבי השוואתי -המצאות מחלות אוטואימוניות בקרב אוכלוסיית ניצולי השואה: מחקר חתך 12:30 – 12:05
 באמצעות ביג דאטה.

-הפקולטה לרפואה ע"ש סקלר, אונ' תל -יהודה שינפלד פרופ' שבת, -מר איתי כץ, מר ניב בן
 המרכז הרפואי שיבא, תה"ש. ;אביב
פקולטה לחקלאות , מזון והסביבה, ה ;השומר-המרכז הרפואי שיבא, תל –שבע פורת -בתד"ר 

 אוניברסיטת העברית, ירושלים.
החולים אסותא ע"ש סמסון, בית  :השומר-המרכז הרפואי שיבא, תל –דפנה טלמור כץ ד"ר 

 אשדוד.
 –הפקולטה למדעי הבריאות  ;יפו-אביב-שירותי בריאות כללית, תל –ארנון כהן פרופ' 

 .שבע-גוריון, באר-אוניברסיטת בן
המרכז הרפואי  ;אביב-הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל –הווארד עמיטל פרופ' 

 שבע.-גוריון, באר-הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן ;השומר-שיבא, תל
 

 הטראומה שמסתתרת בארון. –אגרנות בקרב ניצולי שואה  12:55 – 12:30
הפקולטה לחקלאות , מזון  ;השומר-המרכז הרפואי שיבא, תל –כץ שבע פורת -בתד"ר 

 והסביבה, אוניברסיטת העברית, ירושלים.
 בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית, ירושלים.  –ישראל פורת ד"ר 

 אנג'לס, קליפורניה, ארה"ב. -עולם וולד פילמס, לוס –גב' מלכה נדיבי 
 עברית, רחובות. הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, האוניברסיטה ה –אלבוים -שלי רחמןד"ר 

 

 הפסקה   13:10 – 12:55

 

  ביטויים אומנותיים, תפישתיים ואתיים של השואה. : שלישיתישיבה   25:14 – 01:31
   ;שיקומי "רעות"-מרכז רפואי –פרופ' אבי עורי  ו"ר:י   
   .אביב-וניברסיטת תלאהפקולטה לרפואה,      
המועצה   ;ירושליםהאוניברסיטה העברית  –פיקאר -איתן להד"ר     
  אתיקה.-הלאומית לביו    

 

 פוסט טראומה ביצירותיהן של אמניות בנות הדור השני לשואה. 13:35 – 13:10
 המכללה האקדמית, צפת. –דיסטלפלד -שחר מרניןד"ר 

 
 וראת נושא הרפואה בשואה.ה"המדיקליזציה של הג'נוסייד" כרכיב מרכזי ב 14:00 – 13:35

 גוריון, באר שבע.-ולטה לרפואה, אוניברסיטת בןהפק –ד"ר מתי פוקס 
 

צוות עבודה של הלנצט על הרפואה בשואה: עובדות היסטוריות, השלכות עכשוויות וחינוך  14:25 – 14:00
 לעתיד.

שירותי בריאות  ;הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית, ירושלים –פרופ' שמואל רייס 
 כללית, מחוז חיפה וגליל מערבי.

 

  
 דברי סיכום 14:30 – 14:25

 

 


