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התכנסות ורישום08:30-09:00
ברכת יושבי ראש הכנס09:00-09:10

פרופ’ גל איפרגן, מנהל המחלקה לנאורולוגיה וסגן מנהל המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה
פרופ’ עמוס קורצ’ין, נאורולוגיה, בית הספר לרפואה, אוניברסיטת ת”א                                                                                                              

ברכת יו”ר האיגוד09:10-09:20
פרופ’ דוד טנה

מליאת בוקר
יו"ר: ד"ר תרז טרבס, לשעבר מנהלת המרפאה להפרעות זיכרון, בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

ד"ר אמיר דורי, מנהל שירות עצב-שריר, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר
09:20-09:45Digital health

ד”ר נירית לב, מנהלת המחלקה לנאורולוגיה, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא
MCI היום ומחר |  בחסות: ד”ר סמואלוב 09:45-10:10

ד”ר נועה ברגמן, מנהלת המרכז להפרעות זיכרון וריכוז, המחלקה לנאורולוגיה, המרכז הרפואי ת”א
האדרה קוגניטיבית10:10-10:35

פרופ’ גל איפרגן, מנהל המחלקה לנאורולוגיה וסגן מנהל המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה 
מחלת אלצהיימר- אתמול, היום ומחר10:35-11:00

פרופ’ עמוס קורצ’ין, נאורולוגיה, בית הספר לרפואה, אוניברסיטת ת”א    
הפסקת קפה וביקור בתערוכה11:00-11:30

מושבים מקבילים
מושב 1 - מחלות תורשתיות

יו"ר: פרופ' אביזהר ארגוב, פרופ' )אמריטוס( לנאורולוגיה, בית החולים האוניברסיטאי של הדסה והאוניברסיטה העברית, ירושלים
ד"ר עזיז מזאריב, נאורולוג, מחוז צפון, שרותי בריאות כללית

11:30-11:50NP-C: an underecognized but treatable adult
neurodegenerative disease |  בחסות: אקטליון 

Dr. Yann Nadjar, Department of Neurology, Lysosomal Diseases Reference Center 
)CRML(, Neuro-Genetics and Metabolism, Pitié-Salpêtrière Hospital, Paris



נאורופאתיה עמילואידית )TTR(, כמודל לתרופות מדור חדש11:50-12:10
פרופ’ מנחם שדה, המחלקה לנאורולוגיה, המרכז הרפואי וולפסון, חולון

עריכת CRISPR( DNA( כטיפול במחלות נאורולוגיות12:10-12:30
פרופ’ דניאל אופן, הפקולטה לרפואה ע”ש סאקלר, אוניברסיטת ת”א

12:30-12:50)SMA תיקון מחלות תורשתיות )בדגש על
ד”ר אמיר דורי, מנהל המרפאה למחלות עצב-שריר, המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:50-13:10

 מושב 2 - טרשת נפוצה ושבץ מוח
יו"ר: פרופ' עדי וקנין, המרכז לטרשת נפוצה, המחלקה לנאורולוגיה, המרכז הרפואי הדסה, ירושלים

ד"ר אברהים אבו סלמה, מחלקה נאורולוגית, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, אחראי המרפאה לטרשת נפוצה
עדכונים בטיפולי High Efficacy ב-RRMS  |  בחסות: סאנופי 11:30-11:50

ד”ר שי מנשקו, נאורולוג ילדים, המכון לטרשת נפוצה, המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר
11:50-12:10MERCK :בחסות  | Pulsed Immune Reconstitution Therapy )PIRT( for MS

ד”ר רון מילוא, מנהל המחלקה הנאורולוגית והמרפאה לטרשת נפוצה, המרכז הרפואי ברזילי, אשקלון
נאורולוגיה וסקולרית - משמרנות לפולשנות12:10-12:30

ד”ר דוד אוריון, מצנתר מוח ונאורולוג, מנהל יחידת השבץ, המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר
12:30-12:50 BI :עדכון על טיפולים בשבץ מוח חד |  בחסות

פרופ’ נתן בורנשטיין, מנהל מערך המוח, מרכז רפואי שערי צדק, ירושלים
הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:50-13:10

מושב 3 - מחלת פרקינסון
יו"ר: ד"ר דוד ארקדיר, המחלקה לנאורולוגיה, מרכז רפואי הדסה, ירושלים

ד"ר סמיח בדארנה, מנהל יחידת שירות פרקינסון והפרעות בתנועה, מחלקה לנאורולוגיה, בית חולים כרמל, חיפה
המיקרוביום למחלות נאורולוגיות13:10-13:30

ד”ר יאיר זלוטניק, מרפאת הפרעות תנועה, המחלקה לנאורולוגיה,
מרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע



פריצה למח באמצעות על-קול  |  בחסות: אינסייטק13:30-13:50
ד”ר אילנה שלזינגר, מנהלת המכון להפרעות תנועה ופרקינסון, מחלקה לנאורולוגיה,

רמב”ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה
רפואה מותאמת אישית: מחלת פרקינסון13:50-14:10

ד”ר אבנר טלר, היחידה להפרעות תנועה, המרכז הרפואי ת”א
ארוחת צהריים14:10

מושב 4 - אפילפסיה ומיגרנה
יו"ר: פרופ' מירי נויפלד, נאורולוגיה, בית הספר לרפואה, אוניברסיטת ת"א

פרופ' יצחק שילר, ראש שירות האפילפסיה, רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה
חידושים בטיפול התרופתי באפילפסיה:13:10-13:30

היום והיום שאחרי  |  בחסות: ניאופרם
ד”ר אילן בלט, סגן בכיר למנהל המחלקה לנאורולוגיה, המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר

גירוי תוך גלגלתי בטיפול בחולי אפילפסיה13:30-13:50
ד”ר פיראס פאהום, מנהל השירות לאפילפסיה ו-EEG, המערך הנאורולוגי, המרכז הרפואי ת”א

CGRP ומיגרנה13:50-14:10
ד"ר עובד דניאל, מנהל היחידה לכאבי ראש ופנים, בית חולים לניאדו, נתניה

ארוחת צהריים14:10



פריצה למח באמצעות על-קול  |  בחסות: אינסייטק13:30-13:50
ד”ר אילנה שלזינגר, מנהלת המכון להפרעות תנועה ופרקינסון, מחלקה לנאורולוגיה,

רמב”ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה
רפואה מותאמת אישית: מחלת פרקינסון13:50-14:10

ד”ר אבנר טלר, היחידה להפרעות תנועה, המרכז הרפואי ת”א
ארוחת צהריים14:10

מושב 4 - אפילפסיה ומיגרנה
יו"ר: פרופ' מירי נויפלד, נאורולוגיה, בית הספר לרפואה, אוניברסיטת ת"א

פרופ' יצחק שילר, ראש שירות האפילפסיה, רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה
חידושים בטיפול התרופתי באפילפסיה:13:10-13:30

היום והיום שאחרי  |  בחסות: ניאופרם
ד”ר אילן בלט, סגן בכיר למנהל המחלקה לנאורולוגיה, המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר

גירוי תוך גלגלתי בטיפול בחולי אפילפסיה13:30-13:50
ד”ר פיראס פאהום, מנהל השירות לאפילפסיה ו-EEG, המערך הנאורולוגי, המרכז הרפואי ת”א

CGRP ומיגרנה13:50-14:10
ד"ר עובד דניאל, מנהל היחידה לכאבי ראש ופנים, בית חולים לניאדו, נתניה

ארוחת צהריים14:10

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

בחסות ראשית

בחסות

ההשתתפות בכנס הינה ללא תשלום ומיועדת לנוירולוגים, פנימאים, 
גריאטרים ואחיות המחלקות לנוירולוגיה. מספר המקומות מוגבל


