
הוועדה המארגנת

 יו”ר הכנס, מנהלת המרכז לרפואת ספורט, פרופ’ נעמה קונסטנטיני
 EIM ISRAEL המרכז הרפואי שערי צדק ויו”ר

 סגנית מנהלת יחידה אנדוקרינית,ד”ר יונה גרינמן
המרכז הרפואי תל אביב ע”ש סוראסקי 

 השירות לרפואת ספורט ופעילות גופנית,ד”ר גל דובנוב-רז
המרכז הרפואי שיבא

מנהל מחלקה פנימית ד’ והמרכז הרב-תחומי לטיפול ד״ר דרור דיקר
בעודף משקל, מרכז רפואי רבין-בי”ח השרון

יו”ר איגוד רופאי המשפחהפרופ’ שלמה וינקר

צ.ה.לד”ר יוני יוסף

 מכון לאנדוקרינולוגיה,ד”ר מריאנה ירון
המרכז הרפואי תל אביב ע”ש סוראסקי

 מנהל יחידת הסוכרת, השירות לאנדוקרינולוגיה,פרופ’ גיל לב ליבוביץ’
בי”ח הדסה

 האקדמיה למצוינות והמרכז לרפואת ספורט,ד”ר דליה נבות
מכון וינגייט

מכבי שירותי בריאותד”ר מרינה סיגל

מנהל מחלקה פנימית ב’, ראומטולוגיה, המרכז הרפואי פרופ’ הווארד עמיטל
שיבא

 הפקולטה לרפואה ע״ש רפפורט,פרופ’ אדי קרניאלי
הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

מנהלת המרפאות האנדוקריניות, מכון לאנדוקרינולוגיה, פרופ’ קרן תורג’מן
המרכז הרפואי תל אביב ע”ש סוראסקי

תחנות מדידה של מרכיבי הכושר הבריאותיים

התחנות תפעלנה בין השעות 09:00-08:15, בהפסקת הקפה ובהפסקת הצהריים.
בתחנות ימדדו: כושר אירובי, כוח, שיווי משקל, גמישות, BMI, % שומן והיקף 

מותניים.
 הבדיקות תבוצענה על ידי צוות המרכז לרפואת ספורט של

המרכז הרפואי שערי צדק, בחסות מועצת החלב.

הדגמת צריכת חמצן מירבית

 ההדגמה תתקיים בשעה 08:30, בהפסקת הקפה ובהפסקת הצהריים,
על ידי חברת אלדן

תכנית
ההרצאות תינתנה בעברית, למעט הרצאות האורחים מחו”ל שתינתנה באנגלית

 08:00-06:45  פעילות בוקר להעלאת רמת אנדורפינים
מרכז ספורט עלית, אוניברסיטת ת”א

עם פרופ’ ארנון אפק, משנה רפואי למנכ”ל משרד הבריאות ריצה:

עם פבל קולוסובסקי אימון הנפות:

עם שי זהביפילאטיס מזרן:

אימון 
פונקציונאלי:

עם גלעד שר, מסטר טריינר טכנוג’ים

עם השחיין האולימפי, גיא ברנעשחייה:

הרשמה, כיבוד, ביקור בתערוכה, מדידות מרכיבי הכושר הגופני09:00-08:00
למעוניינים, הדגמה של מדידת צריכת חמצן מירבית  

09:00 – 10:30  מושב פתיחה: פעילות גופנית ומחלות – הקשר ההורמונלי

יו”ר: פרופ’ נעמה קונסטנטיני

ברכות: ד”ר יונה גרינמן, נציגת האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה 

09:00

EIM – current issues of EIM and the effects of 
low intensity exercise  on metabolic control 
and inflammation
Prof. Jürgen Michael Steinacker, University of Ulm, 
Germany, Chair – European Initiative for EIM

09:25 
פעילות גופנית ולחץ דם

ד”ר יונית מרקוס, המרכז הרפואי תל אביב ע”ש סוראסקי

09:45

Exercise in diabetes – from molecular to 
clinical aspects
Dr. Konstantina Dipla, Aristotle University of Thessaloniki, 
Greece

10:10
הסתגלות מטבולית לפעילות גופנית ולירידה במשקל

ד”ר דרור דיקר, מרכז רפואי רבין – בי”ח השרון

הפסקת קפה, ביקור בתערוכה, מדידות מרכיבי הכושר הגופני 11:00-10:30
למעוניינים, הדגמה של מדידת צריכת חמצן מירבית

 הפסקת צהריים, ביקור בתערוכה, מדידות מרכיבי הכושר הגופני13:40-12:40
למעוניינים, הדגמה של מדידת צריכת חמצן מירבית

13:40 – 15:40 מושב III:  פעילות גופנית - היבטים הורמונלים

 TED חלק א:  הרצאות
יו”ר: ד”ר מרינה סיגל

פעילות גופנית ושיח הורמונלי בתוך העצם 13:40
ד”ר ליאנה טריפטו-שקולניק, המרכז הרפואי שיבא

פעילות גופנית ובלוטת התריס 13:55
ד”ר דניה הירש-קולרמן, מרכז רפואי רבין – בי”ח בילינסון

האם ויטמין D משפר ביצועים אצל ספורטאים? 14:10
ד”ר גל דובנוב-רז,  המרכז הרפואי שיבא

כבד שומני ופעילות גופנית 14:25
מר אסף בוך, המרכז הרפואי תל אביב ע”ש סוראסקי 

חלק ב: הרצאות סיום
יו”ר: פרופ’ הווארד עמיטל 

הקשר בין המיקרוביום לפעילות האדם ולתזונה 14:40
ד”ר ניב זמורה,  המרכז הרפואי תל אביב ע”ש סוראסקי ומכון וייצמן 

למדע
סטרואידים אנבוליים בישראל – הצצה מאחורי הקלעים 15:10

מר מיקי אריאלי, אגף האכיפה, משרד הבריאות )בדימוס(
עמית מחקר, המכון למדיניות נגד טרור ICT, הרצליה

 11:00 – 12:40  מושב II: הורמונים ומאמץ גופני

יו”ר: ד”ר גל דובנוב

11:00

Physiological and hormonal responses to 
resistance exercise: Impact of training volume 
and intensity
Prof. Jay Hoffman, University of Central Florida, USA

11:20
הורמון הגדילה ומאמץ גופני

פרופ’ אילן שמעון, מרכז רפואי רבין – בי”ח בילינסון

11:40 
PGC1alpha & IRISIN - New players in the game?
Prof. Jürgen Michael Steinacker, University of Ulm, 
Germany, Chair – European Initiative for EIM

12:00 
פעילות גופנית, זמינות אנרגטית והציר ההורמונלי בנשים ובגברים

פרופ’ נעמה קונסטנטיני, המרכז הרפואי שערי צדק

12:20 
טרנסג׳נדרים בספורט התחרותי – מי מנצח?

ד”ר יונה גרינמן, המרכז הרפואי תל אביב ע”ש סוראסקי
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