
הרפואי  מהמרכז  בכירים  רופאים 
קפלן, משוחחים עם הציבור הרחב 
ומביאים חדשנות בתחום הרפואה, 
יתקיימו במקומות  במפגשים אשר 

הבילוי בעיר רחובות.

הכניסה ללא תשלום | מספר המקומות מוגבל | מומלץ להזמין מקומות מראש במקומות הבילוי 
הזמנת מזון תתאפשר לפני ואחרי המפגש | פרטים במקומות הבילוי ובאתר העירוני

רחובות. עיר המדע והתרבות | פרטים באתר העירוני וב-

עיריית רחובות 
והמרכז הרפואי קפלן מזמינים



הרפואה, בתחום  באירוע  להשתתף  להזמינכם  מתכבדים  הרינו 
לעשרות  קפלן  הרפואי  מהמרכז  בכירים  רופאים  יצאו  במסגרתו 
ומחקרים  תגליות  על  הציבור  עם  וישוחחו  בעיר  בילוי  מקומות 

בתחום הרפואה.
האירוע יתקיים ביוזמת המרכז הרפואי קפלן ועיריית רחובות

מצפים לראותכם,

לציבור הדתי/חרדי

הרצאות לגבריםהרצאות לנשים

ד"ר מרים זליש
קפית

גלאוקומה - הגנב החשאי
יעקב 48,

08-6744064

ד"ר גליה קרפ
אטמוס בר

כל מה שרציתם לדעת על 
תרומת אברים

הרצל 203, 054-2499700

ד"ר אורי בלה
BBB 

אולטרסאונד VS סטטוסקופ
    ויסגל 2, פארק המדע

08-9348820

ד"ר שיר דפנה-תקוע 
זואי בר

זוגיות, מיניות ומה שביניהם 
מרדכי בשיסט 43

077-4456217

נועם ענבר וענת זוננפלד
ארקפה

השפעת ההומור על הבריאות 
המדע 6, פארק המדע

08-9463432

ד"ר גיל צ'רנין 
שפילד

לצאת מהלחץ (דם)
ויסגל 2, פארק המדע

08-6373509

ד"ר דני אלבירט
הרצל בר קפה

איידס לא מה שחשבתם
הרצל 209

08-9461448      

פרופ' הילה קנובלר
פקה פקה

טיפול תרופתי להורדת 
הכולסטרול מתי ואיך?

הרצל 207, 050-3030379 

ד"ר אילן בוש � לנדוור
דכאון בקרב ילדים ומתבגרים 

בעידן הדיגיטלי והקשר 
להפרעת קשב וריכוז

אופנהיימר 2, פארק המדע
08-9472875

ד"ר אברהם פוקס 
פפרדלה

ניתוח לב פתוח - זה לא הסוף 
זו רק ההתחלה

המדע 3, פארק המדע
08-9364422

ד"ר יעל שפירא - גליץ
לול

הפרעות בליעה בגיל המבוגר
הרצל 202, פינת ויצמן

077-6630128

פרופ'  חנה לייבה
פיאטו

�העין המוח ומה שביניהם�
חיים פקריס 2
08-6341234

פרופ'  אמנון צונג 
פסטה בסטה

בעיות אנדוקריניות 
ברפואת ילדים

הרצל 212, 08-6484179

ד"ר  מאיר ורמן � בלקינד
הדרך לטיפול מוצלח 

בסינוסיטיס כרונית
הרצל 215

08-6250383

ד"ר אמיר בוקלמן | הסושיה
סכרת  בעיניים (דיאבטיק 

רטינופתי) מאפיני המחלה, 
גורמי הסיכון והטיפולים
הרצל 220, 08-9577875

ד"ר דוד ישראלי� שיפקה
דרכים לטיפול ולמניעת 

אשפוז צעירים עם הפרעות 
פסיכוטיות

הרצל 220, 08-6336388

ד"ר הילה קרמר חיימוביץ
לה מורס

DNA, תורשה ומחלות גנטיות
הרצל 203, 08-9363634

לי כהן - דיאטנית
ריפליי באולינג

מיתוסים בתזונה נכונה
אופנהיימר 10
08-9314660

ד"ר דנה אגוזי � רולדין
פלסטיקה 

זה לא רק אסטטיקה
אופנהיימר 2, פארק המדע

08-9365853

ד"ר עודד איזנברג
אייל מאפים

מחלות לב - "האם הגיל 
הוא כל התרגיל?"

הרצל 193, 08-9315895

ד"ר הדס מאירסון � התחנה
הילד על הספקטרום 

האוטיסטי- חידושים ועדכונים
אופנהיימר 2, פארק המדע

053-3334532

ד"ר אברהם מתיתיהו
בליקר בייקרי 
מומי לב מולדים

המדע 8, פארק המדע
08-9157154 

ד"ר מיכל קורי ולילך חופי
מא ביסטרו 

"צליאק בילדים" במי לחשוד? 
כיצד לאבחן? וכיצד לטפל?

הרצל 226, 08-9364234

ד"ר שרה שדה-רדיין
קפה לואיז

מה בין HIV לאיידס
אופנהיימר 10
08-6652999

ד"ר יפעת גדות � המבורג
הבוק הראשון שלי

אולטרה סאונד בהריון
המדע 1, פארק המדע

1-700-507-073

אנה גולדברט
האוניברסיטה
�הורות קשובה 

בעידן חסר קשב�
אופנהיימר 10, 053-3334532

פרופ'  דורון הלפרין 
ריבר נודלס בר

"נחירות, הפסקות נשימה 
ומה שביניהם"

המדע 6,  6969*

פרופ' רונית גלעד
דה לה פה

מיגרנה וכאבי ראש
יעקב 20

08-9390792

ד"ר דב בראון � רודיאו
Let's talk about (safe) sex

לעשות סקס על בטוח
הרצל 203

052-4064433

ד"ר שגיא יוספסברג 
דלפק

האם הגענו לדור שבו ניתן 
להבטיח את התינוק המושלם?

הרצל 207, 08-6755477

ד"ר יוחאי שושני
טרנזיט

ניתוחי עפעפיים - 
חומרי מילוי ובוטוקס

דרך ויסגל מאיר 2, 3457*

פרופ' יונה קוסאשוילי 
בלאק בר 

"החלפות מפרקים
כי לגוף יש חלקי חילוף"
המדע 6, פארק המדע

08-9361230

ד"ר דניאל כתר � דבלין
תיפקוד מערכת העיכול 

באדם הבריא והחולה
המדע 1, פארק המדע

08-9470504

פרופ'  גיא  קליינמן 
עץ התות

תיקון ראיה בניתוחי לייזר להסרת 
משקפיים וניתוחי קטרקט

הרצל 194, 08-9473850

ד"ר אייל נדיר
הברזיה

שיחה חופשית על חיסונים
הרצל 203

08-9109966

ד"ר טייבה זורניצקי
קופי שואו

"בלוטת התריס בהריון      
מערכת יחסים"

יעקב 43, 08-9362113

ד"ר חני טאף אוליבסטון
מהות

אנמיה בילדים, זיהוי, חשיבות 
הברזל כערך תזונתי 

מנוחה ונחלה 5
08-9494621

פרופ' איילה פולק | סזאר
מחלות רשתית העין- עדכון 
טיפולים עם מבט אופטימי 

מההווה לעתיד
חיים פקריס 3, 08-9465444

ד"ר גרשון פינק
בית לב אחים

נזקי עישון והדרך  להיגמל
זכריה מדאר 31

08-9494621


