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פעם בשנה זה קורה!
אנחנו מזמינים אתכם לערב במקום הבילוי 

האהוב עליכם, לשיחה בנושא שמדבר אליכם 
בתחום הבריאות.

מומחי המרכז הרפואי 'קפלן' ו'כללית' יוצאים 
לדבר עם תושבי העיר על נושאים רלוונטיים, 

חדשניים ואקטואלים לכל אחד. בחרו את 
הנושא שמעניין אתכם, הבטיחו את מקומכם 

והצטרפו לשיחה מרתקת.

ד"ר הילה קרמר-חיימוביץ
פיאטו

DNA תורשה וגנטיקה - 
איך זה משפיע על החיים

חיים פקריס 2 | 08-6341234

ד"ר אילן בוש
 מאליכ

הפרעת  קשב וריכוז בילדים - 
מיתוסים ודעות קדומות

הרצל 213| 08-8634044

פרופ' רונית גלעד
לה מורס

כאב ראש, כאב ראש, כאב ראש - 
מגרנות והטיפול בהן 

הרצל 203 | 08-9363634

ד"ר מיכל קורי ולירז שורק 
רולדין

צליאק בילדים - הסימנים, 
האבחון והטיפול 

אופנהיימר 2 | 08-9365853

ד"ר אילן אשר
אייל מאפים

אלרגיה  למזון - 
מציאות מול מיתוסים 

הרצל 193 | 08-9315895

ד"ר שרה שדה- רדיין 
עלמה

עם HIV - עד 120!
ש.בן ציון 49  
08-9798633

ד"ר יעל חריר
בליקר בייקרי 

חידושים בטיפולי פוריות
המדע 8| 08-9157154

08-9157154 

ד"ר דוד בן הרוש
מא ביסטרו 

על קו התפר - בין פלסטיקה 
ואסתטיקה

הרצל 226, 08-9364234

ד"ר שרי טל
קפה לואיז

זהו עצם העניין -אוסטאופורוזיס 
כיצד לשמור על בריאות העצם
אופנהיימר 10|08-6652999

אורטל ימין | אילנ'ס
מה מרגישים בלידה - 

זו החלטה שלך
 במרכז הרפואי קפלן 

050-2222771

ד"ר אופיר פז
דה לה פה

טכנולוגיות מתקדמות לטיפול 
בהפרעות קצב ואי ספיקת לב

יעקב 20 | 08-9390792

ד"ר דב בראון  
רודיאו

Let's talk about sex
הרצל 203

052-4064433

BALABAIT|ד"ר אמיר אורון
אצבע העכבר ויד המקלדת - הטיפול 

ביד האנושית בעידן הדיגיטלי
הרצל 207 

08-6755477 

רינת סינבל |טרנזיט
בטיחות ילדינו בידיים שלנו - 
הרגלים וסביבה בטוחה לילדים

דרך וייסגל מאיר 2
*3457 

ד"ר רוני לוי 
דבלין

העתיד כבר כאן - 
חידושים בחדר לידה

המדע 1, פארק המדע

חנן קרייצר
Tree

אל תרימו ידיים - מדריך מעשי 
להצלת חיים בכל מקום

הרצל 194 | 08-9473850

ענת מטיאש
הברזיה

מהצלחת לשריר - טיפים בתזונת 
ספורט ושריפת שומן

הרצל 203 | 08-9109966

ד"ר אלון בר
BBB 

כירורגיה כללית לא מה שחשבתם - 
טיפולים חדשניים ללא ניתוח    

ויסגל  2 | 08-9348820

ד"ר יפעת גדות
פקה פקה

עשי ואל תעשי - ניהול הריון נכון
הרצל 207 

052-4064433

ענת זוננפלד
הרצל בר קפה

ליצנות רפואית - איך להחלים עם 
תקשורת אחרת

הרצל 209 | 08-9461448

עו"ס ד"ר שיר-דפנא-תקוע  
זואי בר

זוג או פרד - מיניות, זוגיות ומה 
שביניהם

מרדכי בשיסט 43| 077-4456217

ד"ר יוחאי שושני
שפילד

להרים גבה - ניתוחי עפעפיים, 
חומרי מילוי ובוטוקס

ויסגל  2|08-6373509

דר' אנה גולדברט
ארקפה

הורות קשובה - כיצד לתקשר עם 
ילדים ומתבגרים

המדע 6 | 08-9463432

דר' פנחס קאסוטו | דפנ'ס
הפרעות קשב וריכוז-

אפשר גם אחרת 
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08-9458717

פנינה יקיר
קופי שואו

כמו משקפיים לאזניים - 
אבחון וטיפול בבעיות שמיעה

יעקב 43 | 08-9362113

ד"ר אורי בלה | סזאר
תרופות סבתא ברפואת ילדים - 

מה אמת ומה בדיה?
חיים פקריס 3 
08-9465444

לציבור החרדי

רוית פרצובסקי - מלול
מהות חרדי נשים

על הדבש ועל העוקץ - סוכרת וטרום 
סוכרת-כל מה שחשוב לדעת

מנוחה ונחלה 3 | 08-9494621

ד"ר יובל ארמה
ארומה

זה רק ספורט - טעויות אימון 
נפוצות והטיפול בהן

הרצל 218 | 08-9477056

ד"ר גיא ריבק | השדרה
בדיקות סקר - או בדיקות יתר? 
האמת על בדיקות לגילוי מוקדם 

של מחלות.
הרצל 203 | 054-4886328

מנהלת המרכז הרפואי קפלן-הרצפלד

רחמים מלולד"ר שרית אבישי-אלינר  

מצפים לראותכם,

מקומות כשרים

 ראש העיר רחובות


