
 

 בחסות               

 
 מוקדמתתכנית 

Israeli Conference on  thThe 5 

Exercise is Medicine – Endocrine Aspects 

 אודיטוריום סמולרש, אוניברסיטת תל אביב

 

    2017במאי,  10יום רביעי, 

 פעילות בוקר להעלאת רמת אנדורפינים 07:45-07:00

 מרכז ספורט עלית, אוניברסיטת ת"א

 מדידות מרכיבי הכושר הגופני למעונייניםו כיבוד בוקר, הרשמההתארגנות, התכנסות ו 09:00-07:45

 

  הורמונים , פעילות גופנית :מושב פתיחה 10:30 – 9:000

09:25-09:00 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 

09:45-09:25 

 

  פעילות גופנית ולחץ דם 

 מרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקיהיונית מרקוס,  ר"ד

10:10-09:45 Exercise in diabetes – from molecular to clinical aspects 

University of Thessaloniki, GreeceAristotle  ,Konstantina Dipla 

 הסתגלות מטבולית לפעילות גופנית ולירידה במשקל  10:30-10:10

 בי"ח השרון –רבין  רפואיהמרכז ה, דרור דיקר ר"ד

 למעונייניםמרכיבי הכושר הגופני  מדידותו ביקור בתערוכההפסקת קפה,  11:00-10:30

 

 



                       הורמונים ואימון II:מושב  12:40 – 11:00

11:20-11:00 Physiological and hormonal responses to resistance exercise: 
 Impact of training volume and Intensity   

Prof. Jay Hoffmann, University of Central Florida, USA 

          הורמוני גדילה ומאמץ 11:40-11:20
  בי"ח בילינסון –המרכז הרפואי רבין אילן שמעון, פרופ' 

12:00-11:40 PGC1alpha & IRISIN - New players in the game? 
GermanyUniversity of Ulm,  ,Steinacker Jürgen Michael Prof. 

 בנשים ובגברים והציר ההורמונליזמינות אנרגתית גופנית,  פעילות 12:20-12:00
 , המרכז הרפואי שערי צדקסטנטיניקונ נעמהפרופ' 

  מי מנצח? –טרנסג'נדרים בספורט התחרותי  12:40-12:20

 מרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקיה ,יונה גרינמן ר"ד

 מרכיבי הכושר הגופני למעוניינים ומדידות תערוכהבביקור , הפסקת צהריים 13:40-12:40
 
 

                        פעילות גופנית ואנדוקרינולוגיה:  IIIמושב  15:40 – 13:40

               TEDהרצאות  חלק א:  

 פעילות גופנית ושיח הורמונלי בתוך העצם 13:55-13:40
 המרכז הרפואי שיבא, שקולניק-ליאנה טריפטו ר"ד

    פעילות גופנית ובלוטת התריס 14:10-13:55
 בי"ח בילינסון –המרכז הרפואי רבין קולרמן, -דניה הירש ר"ד

 ספורטאים?משפר ביצועים אצל  Dויטמין האם  14:25-14:10
 המרכז הרפואי שיבא רז, -גל דובנוב ר"ד

 עילות גופניתכבד שומני ופ 14:40-14:25
  מרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקיהשגיא, -שירה זלבר ר"ד

               סיוםהרצאות  : בחלק  

15:10-14:40 
 ולתזונה הקשר בין המיקרוביום לפעילות האדם

 ומכון וייצמן למדע מרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקיה , ניב זמורה ר"ד

 הצצה מאחורי הקלעים –סטרואידים אנבוליים בישראל  15:40-15:10
 )בדימוס( משרד הבריאות, אגף האכיפהמיקי אליאב,  מר

 הרצליה ,ICTהמכון למדיניות נגד טרור  ,מחקרעמית 

 

 

 

 

 

  /Conference/About-https://www.szmc.org.il/heb/EIM למידע והרשמה בקרו באתר הכנס: 

 

 

https://www.szmc.org.il/heb/EIM-Conference/About/


 

 בחסות               

 
 

 הוועדה המארגנת
 

  ISRAEL EIM ויו"ר צדק שערי רפואי מרכז, ספורט לרפואת המרכז מנהלת, הכנס יו"ר – קונסטנטיני נעמה פרופ'

  סוראסקי אביב תל רפואי מרכז אנדוקרינית, יחידה מנהלת סגנית – גרינמן יונה ד"ר

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

  רבין רפואי מרכז-השרון בי"ח משקל, בעודף לטיפול תחומי-הרב והמרכז ד' הפנימית המחלקה מנהל – דיקר דרור פרופ'

 המשפחה רופאי איגוד יו"ר – רוינק שלמה פרופ'

 צ.ה.ל – יוסף יוני ד"ר

 סוראסקי אביב תל רפואי מרכז לאנדוקרינולוגיה, מכון – ירון מריאנה ד"ר

  האנדוקריני האיגוד – ליבוביץ' לב גיל פרופ'

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

 בריאות שרותי מכבי – סיגל מרינה ד"ר

  שיבא הרפואי המרכז ראומוטולגיה, ב' פנימית מחלקת מנהל – עמיטל הווארד פרופ'

 הטכניון רפפורט, ע״ש לרפואה הפקולטה  –  קרניאלי אדי פרופ'

  דם, לחץ ויתר מטבוליזם לאנדוקרינולוגיה, מכון האנדוקריניות, המרפאות מנהלת  – תורג'מן קרן פרופ'

 סוראסקי אביב תל רפואי מרכז                               

 

 מזכירות הכנס
 

Endocrine Aspects –Israeli Conference on Exercise is Medicine  thThe 5 –EIM   

 מחלקת כנסים – יוניתורס תיירות נכנסת בע"מ-דיזנהאוז
  61571אביב -, תל3רחוב המלאכה 

 03-5610152, פקס: 03-5651324טלפון: 
conven4@diesenhaus.com    

 

  /Conference/About-https://www.szmc.org.il/heb/EIM למידע והרשמה בקרו באתר הכנס: 

 

https://www.szmc.org.il/heb/Departments/Sport/ABOUT/
mailto:conven4@diesenhaus.com
mailto:conven4@diesenhaus.com
https://www.szmc.org.il/heb/EIM-Conference/About/


 

 

Registration Fees 

By March 30, 2017 By May 4, 2017 On-Site – May 10 

190 NIS 270 NIS 350 NIS 

 
Note: Registration will be closed between May 5 until May 9.  

Registration fees include: 

 Participation in Conference sessions 

 Visit at the exhibition   

 Coffee breaks and lunch  

 Physical activities at the Elite Sports Center, at the Tel Aviv University   
Hours: 07:00-08:15   (May 10, Conference day). 

      Activity details will be published soon. 

Payment Method  

Credit cards:   Visa/Diners; Master Card/Eurocard; American Express 

Charges will be made by Diesenhaus-Unitours Incoming Tourism (1998) Ltd. 

Cancellation Policy 
Cancellations must be sent to the Conference Secretariat in writing. 

For cancellations received by May 5 (incl.( full refund less NIS30 handling fee.  

Thereafter - no refund. 

On-line Registration Form  

Conference Secretariat: Diesenhaus-Unitours - Conventions Department 

P.O. Box 57176, 61571 Tel Aviv, Israel 

Tel: +972-3-5651313, Fax: + 972-3-5610152, E-mail: meetings@diesenhaus.com 

 

https://events.d-u.co.il/duin/eim16

