
מהמרכז  ואחיות  רפואי  פרא  צוות  בכירים,  רופאים 
הרפואי קפלן מגיעים למקומות הבילוי בעיר רחובות 

למפגשים מרתקים במגוון נושאים בתחום הרפואה



פעם בשנה זה קורה! 
אנחנו מזמינים אתכם לבילוי בבר האהוב 

עליכם יחד עם שיחה בנושא שמדבר אליכם 
בתחום הרפואה. 

החולים  מבית  רפואי  וצוות  בכירים  רופאים 
בשורה  העיר  תושבי  עם  לשוחח  יוצאים  קפלן 
ואקטואליים  חדשניים  רלוונטיים,  נושאים  של 
שמעניין  הנושא  את  תבחרו  ואחד.  אחת  לכל 

אתכם והצטרפו לשיחה מרתקת.

מצפים לראותכם,

המרכז הרפואי קפלן                   עיריית רחובות

לציבור הדתי/חרדי

ד"ר יניב שילה | תרזה
"מוסר כליות" כל מה שרציתם 

לדעת על אבנים בכליות
פארק המדע, אופנהימר 10

1-700-700-338

פנינה יקיר | קורנר
"מה נשמע?" על שמיעה, ליקוי 

שמיעה ושיקום שמיעתי
פארק המדע, המדע 8

08-8531243 

ד"ר יפעת גדות
פיאטו

תהליך הלידה - 
כל מה שרצית לדעת

חיים פקריס 2 | 08-6341234

ד"ר איריס אדם
פסטה בסטה

דוקטור נפלתי במדרגות - חבלות 
ושברים בשיניים ובעצמות הפנים

הרצל 219| 08-6484179

עו"ס ד"ר שיר-דפנא-תקוע 
מאליכ

זוגיות, מיניות ומה שבניהם
הרצל 213

08-8634044

ד"ר אפי ברקו 
שיפקה

רואה לך בעיניים - דברים שכדאי 
לדעת, כי עם עיניים לא משחקים

הרצל 220 | 08-6336388

ד"ר גיא לין
לה מורס

"הוויז האנושי" - 
קבלת ההחלטות של המנתח 
הרצל 203 | 08-9363634

ד"ר יעקב בלש׀ רולדין
בוטוקס לא רק ליופי

טיפול חדשני במיגרנות ובמחלות 
נוירולוגיות שונות

אופנהיימר 2 | 08-9365853

ד"ר יצחק פוריה
אייל מאפים

״כפתורים לא רק בחולצות״- כל
מה שצריך לדעת על בעיות א.א.ג 

הרצל 193 | 08-9315895

ד"ר אורי בלה 
עלמה

מיתוסים מול רפואה בטיפול בילדים
האם חלב עיזים מרפא פצעים בפה?

ש.בן ציון 49 | 08-9798633

ד"ר אילן אשר
בליקר בייקרי 

אלרגיה למזון - מציאות מול 
מיתוסים   איך מטפלים?
המדע 8| 08-9157154

סוזי פוקס
מא ביסטרו 

להקשיב ללב - התועלת באומניות   
לחימה, יוגה ופילטיס

הרצל 226, 08-9364234

ד"ר אברהם מתיתיהו
קפה לואיז

אוושה בלב, כאבים בחזה, כחלון ומה שביניהם - 
מדריך להורה המודאג בדרך למרפאת הלב ילדים

אופנהיימר 10|08-6652999

ד"ר אלון בר ׀ המבורג
"תחושת בטן" מיומנו של כירורג

ניתוחי בטן מורכבים
המדע 1, פארק המדע

1-700-507-073

ד"ר יעל חריר | אילנ'ס
 - (IVF) הפריה חוץ גופית 

כל מה שרציתם לדעת
 במרכז הרפואי קפלן 

050-2222771

אנה גולדברט
דה לה פה

"אתם לא מחליטים עלי"
כיצד לתקשר עם הילדים

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 אמיר אורון | דלפק
"היד האנושית" - מהאדם הקדמון 

ועד לעידן הסלולר ומעבר
הרצל 207 

08-6755477 

ד"ר שרון צחורי
טרנזיט

אנחנו והמתבגרים שביננו
ויסגל 2
*3457 

ד"ר דני אלבירט 
דבלין

איידס - לא מה שחשבתם
המדע 1, פארק המדע

08-9470504

בלה אלמוג
עץ התות

״כולנו רקמה אנושית אחת״- 
על תרומת איברים

הרצל 194 | 08-9473850

ד"ר פנחס קאסוטו
הברזיה

גישות חדשניות לטיפול בהפרעות 
קשב וריכוז בילדים ובמבוגרים
הרצל 203 | 08-9109966

ד"ר הילה קרמר - חיימוביץ 
BBB

DNA - תורשה ומחלות גנטיות    
ויסגל  2 

08-9348820

ד"ר רון פישל
פקה פקה

פלסטיקה וכירורגיה פלסטית 
מעבר לכל דמיון

הרצל 207, 052-4064433

פרופ'  גיא  קליינמן
הרצל בר קפה

תיקון ראיה בניתוחי לייזר להסרת 
משקפיים  וניתוחי קטרקט

הרצל 209 | 08-9461448

ד"ר אילן בוש | זואי בר
הפרעת  קשב וריכוז 

בעידן הסלולרי
מרדכי בשיסט 43, נווה עמית

077-4456217

ד"ר שי מנדלר
שפילד

"זה רק ספורט" - פגיעות ספורט 
וטעויות אימון נפוצות

ויסגל  2|08-6373509

נועם ענבר וענת זוננפלד
ארקפה

השפעת ההומור על הבריאות 
המדע 6, פארק המדע

08-9463432

ד"ר יוליה ולדמן-גרינשפון
קופי שואו

"האור שבעור" בריאות העור
כמפתח לחיים צעירים ויפים

יעקב 43 | 08-9362113

ד"ר  מאיר ורמן | סזאר
"ללכת סחור סחור"

הטיפול בוורטיגו מבלי להסתחרר
חיים פקריס 3 
08-9465444

אורטל ימין
מהות חרדי נשים

ללדת בדרך שלך - שיכוך 
כאב טבעי ותרופתי בלידה

מנוחה ונחלה 3 | 08-9494621

ד"ר שגיא יוספסברג
ארומה

גנטיקה - ממדע בדיוני למציאות
הרצל 218

08-9477056

עופרי בריקמן
עמוס קלוסקה | ג'ולייט

ספורטאי חובבן שהפך לספורטאי - 
איך לעשות את זה בריא

הרצל 203 | 054-4886328


