
 
 

 
 

 יום העיון השנתי של קבוצת העניין לבריאות האישה 
 לזכרה של יהודית שריג ז"ל

 לגעת בכאב

 16.10.18 - מיניתופגיעה היבטים על תקיפה 

 -2אביב )בי"ח איכילוב(, אודיטוריום סוראסקי קומה -המרכז הרפואי תל

 :תוכנית היום
  התכנסות    8:30-9:00

 :ברכותפתיחה ו    9:00-9:15
 "' דוד גורדון, מנהל היחידה לאורוגינקולוגיה במרכז הרפואי "ליספרופ         
 גב' אורלי וקסלר ינאי, מנהלת שירותי הפיזיותרפיה במרכז הרפואי "ליס"          

 

 פרופ' מרק גלזרמן  – להבין את קורבנות התקיפה המינית –" 4"חדר     9:15-9:45
אביב. מנהל לשעבר של מחלקות הנשים -יו"ר החברה הישראלית לרפואה מגדרית, ראש תחום רפואה מגדרית אוניברסיטת תל

 במרכזים הרפואיים רבין, וולפסון וסורוקה

 
 דרור-גב' ימית אינדובסקי – תהליך הלידההשפעות התקיפה המינית של נשים על    9:45-10:10

 מיילדת, ביה"ח לנשים, מרכז רפואי רבין
 

 אלון-ד"ר שגית ארבל –"לשבור את קשר השתיקה"  –התמודדות הצוות הרפואי עם פגיעה מינית   10:10-10:40
 בהדסה עין כרם "בת עמי"מרכז לשעבר של מנהלת  .סגנית מנהל בית החולים השיקומי רעות

 

 פסקהה  10:40-11:10
 

 הצגת מחקרים בנושא בריאות האישה  11:10-11:35
 

 ד"ר ריקרדו נחמן – היבטים פורנזיים – מיניתופגיעה תקיפה   11:35-12:00
 מנהל המרכז הלאומי לרפואה משפטיתמ"מ לשעבר רכז ארצי בתחום.  –מנהל יחידה לבדיקות קליניות משפטיות 

 

 שחר-בןוייסמן טל  –היבטים משפטיים  –פגיעה מינית תקיפה ו  12:00-12:30
ים עה חמוריייצוג המדינה בתיקי פש הפלילית בפרקליטות מחוז ירושלים: שופטת נוער במחוז צפון. לשעבר פרקליטה במח'

 בעבירות מין כנגד קטינים ובגיריםוהתמחות 

 

 פסקת צהרייםה   12:30-13:15
 

  "פורום קיימות"מתנדבות אקטיביסטיות מ - יותרפיהנפגעות תקיפה מינית במפגש עם הפיז  13:15-14:45
  רושליםמרכז סיוע י

 
 טובה'לה קירשנבוים – בנפגעות תקיפה מינית של המטפליםהתמודדות הנפשית ה  14:45-15:30

 במרכז הסיוע בירושליםוהבריאות אנשי מקצוע בתחום הטיפול נשות ופסיכולוגית קלינית מתמחה. לשעבר רכזת הכשרת 

 
 לים לסיוםמ    15:30-15:40



 
 

 
 

 

 

 

 :ההרשמה דרך אתר העמותה

 למי שאיננו חבר. ₪  200לחבר עמותה, ₪  120עלות: 

 

 . לחץ כאןלתקנון ביטולים     .לחץ כאןלרישום 

                         

 

 

 

 

 נשמח לראותכם,

 ועדת ההיגוי של קבוצת העניין לבריאות האישה

נטע ביאר, טסה מרכוס, נחמה לרנר, סבן )יו"ר(, ד"ר גילה שחר, -תמר שרון

סמה גליה, בנורית זבולון, בבצ'יק, מירלה , צוברי, ליאת שיק נווה-נירה כהן

 בלום-קלודין הטבאליהו, -רונית בן

 

 

 

http://ipts.force.com/rscontactchecker
http://www.ipts.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Cancellation_terms_and_conditions(1).pdf

