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09/1/19 יום רביעי
)קורסים מקצועיים קדם כנס (במקביל

13:30 - 15:30

מקטע קדמי | אולם מליאה

מקטע אחורי | אולם אבשלום

טכניקה ונסיון קליני- MIGS
)שיבא.ר. ד"ר אלון סקעת (מ:מרכזים
)וולפסון.ר.ד"ר מאיה כלב (מ
Opening remarks
, ) שיבא.ר.ד"ר אלון סקעת (מ
)וולפסון.ר.ד"ר מאיה כלב (מ

13:30-13:35

Introduction to MIGS
) שיבא.ר.ד"ר אלון סקעת (מ

13:35-13:45

Introduction to XEN
) וולפסון.ר.ד"ר מאיה כלב (מ

13:45-14:00

Introduction to Istent
) רבין.ר.ד"ר נעה גפן (מ

14:00-14:15

MIGS – more to come
)ד"ר יניב ברקנא (מרפאה עצמאית

14:15-14:30

Cataract extraction and MIGS – Practical tips
) תל אביבEYE MC ( ד"ר אודרי קפלן

14:30-14:40

The rise and fall of CyPass
) שיבא.ר.ד"ר יאיר רובינשטיין (מ
Israeli innovations in MIGS
) שיבא.ר.ד"ר אלון סקעת (מ

14:40-14:50

הכל אודות הזרקות תוך עיניות
)מאיר.ר. ד"ר סני רובוביץ' (מ:מרכזים
)רבין.ר.ד"ר ריטה ארליך (מ
Update on treatment and treatment regimens in
AMD
'פרופ
)הדסה.ר.איתי חוברס (מ
Updates in vein occlusion treatment
) רמב"ם.ר.ד"ר שירי סודרי (מ
Updated in diabetic retinopathy and macular
edema treatment
)ר רבין.ד"ר אורלי גלאור (מ
What’s new in treatments in other indications
)ר ת"א.ד"ר דינה צור (מ
Discussion
Guidelines for the procedure
) מאיר.ר.פרופ' אלעד מויסייב (מ
Endophthalmitis following injections
) מאיר.ר.ד"ר סני רובוביץ' (מ
Discussion

14:50-15:00

" I have a question" – Cataract and glaucoma
- surgeons panel
 ד"ר אודרי, פרופ' שלמה מלמד,פרופ' אהוד אסיה
 ד"ר, ד"ר מאיה כלב, ד"ר נעה גפן, ד"ר יניב ברקנא,קפלן
אלון סקעת

15:00-15:30

Intravitreal injections and cataract surgery
) רבין.ר.ד"ר ריטה ארליך (מ
Intravitreal injections and glaucoma
) כרמל.ר.פרופ' אורנה גייר (מ
Discussion

תצוגה
 מרכז הכנס-  פרופ' אהוד אסיה- ברכות ופתיחה
 יו" ר איגוד רופאי העיניים- פרופ' דן געתון
Prof.Paolo Nucci, Italy - מרצה אורח
Modern trend in congenital cataract surgery
17:00 - 17:30
)University Hospital San Giuseppe(  פרופ' פאולו נוצ'י-ר מאיר) | בהשתתפות. דלמן ( מ- ד"ר נעה אלה: מרכזת-פנל ילדים

13:30-13:45
13:45-14:00

14:00-14:15

14:15-14:30
14:30-14:35

14:35-14:45

14:45-15:00
15:00-15:05
15:05-15:15
15:15-15:25
15:25-15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:15
16:15 - 17:00

)מאיר.ר.פרופ' אהוד אסיה (מ- Surgical management of PFV

17:00-17:06

) תל אביב.ר.ד"ר אלדר רוזנפלד (מ- Three months and four diagnoses
)רבין.ר. ד"ר אורי אלבז (מ- Bilateral anterior pyramidal cataract-management difficulties
)רמב"ם.ר.ד"ר יונינה רון (מ- Secondary intra-ocular lens implantation in children: where, when and how

17:06- 17:12
17:12-17:18
17:18-17:24

Discussion

17:24-17:30

הפסקה ותצוגה
18:00-19:30

17:30 - 18:00

)ר שערי צדק. ד"ר עדי אבולעפיה (מ, )ר תל אביב. פרופ' מיכאל ויסבורד (מ: מרכזים2019 עדכון ברפואת עיניים
) ת"א.ר. פרופ' מיכאל ויסבורד( מ,)ר שערי צדק.ד"ר עדי אבולעפיה ( מ- Opening Comments

18:00-18:04

) בני ציון.ר.פרופ' ניצה כהן (מ-New Horizons in Treatment of Optic Pathway Gliomas

18:05-18:12

)שיבא.ר.ד"ר אלון סקעת (מ- There is Nothing New Under the Sun – Innovations in Glaucoma

18:13-18:20

)שערי צדק.ר.פרופ' דויד צדוק (מ- Dry Eye Update: New Diagnostic and Management Strategies
18:21-18:28
Innovations in Long Term Intravitreal Therapy- What will Prevail in the Next Decade: Long Duration Drugs, or Slow Release Devices?
18:29-18:36
) ת"א.ר.פרופ' ענת לבנשטיין (מ
) שערי צדק.ר. ד"ר דויד סמדג'ה (מ- Innovations in Refractive Surgery: How the Future of Visual Correction will Look Like

18:37-18:44

)רבין.ר.ד"ר איתן לבני (מ- Treating Corneal Endothelial Dysfunction: Science Fiction Becomes Reality
) מאיר.ר.פרופ' אלעד מויסייב (מ- The Suprachoroidal Space: From a Potential Space to a Space with Potential
) אסף הרופא.ר.ד"ר ערן פלס(מ- Genetic Treatments - Update
)ת"א.ר.ד"ר דפנה מיצד קורש (מ- Let's Prevent Instead of Patch; Screening for Amblyopia
) מאיר.ר.פרופ' אריה נמט (מ- Update in Orbit

18:45-18:52
18:53-19:00
19:01-19:08
19:09-19:16

Discussion

19:25-19:30

19:17-19:24

10/1/19 יום חמישי

אולם ריביירה
08:30 - 09:30
חוג ילדים ופזילה
וולף (מרכז- ד"ר עלוית ענבל:מרכזת
)רפואי כרמל
Opening Remarks
) כרמל.ר.וולף (מ-עלוית ענבל

Understanding Nystagmus through
Analogies
Prof.Paolo Nucci (Uni. Hospital
San Giuseppe)
Unusual persistent fetal
vasculature presentation in a
premature baby
)  רמב"ם.ר.ד"ר יונינה רון (מ

Foveal hypoplasia as a cause for
unexplained poor visual acuity ד"ר
)קפלן.ר.לובה רודוב (מ

Summary

אולם ריביירה
09:30 - 10:30
: חוג אוקולופלסטיקה
) שיבא.ר. ד"ר אילת פריאל (מ-מרכזת

Opening words
)שיבא.ר.ד"ר איילת פריאל (מ

Neurotization of cornea, first case
in Israel. Description and results
) רבין.ר.ד"ר ענבל אבישר ( מ

Ocular Preservation with
Neoadjuvant Vismodegib in
Patients with Locally Advanced
Periocular Basal Cell Carcinoma
) שיבא.ר.ד"ר עודד שגיב (מ

אולם מליאה

08:30 - 09:15

08:30 - 09:10

חוג גלאוקומה
) ד"ר אסף קרץ (סורוקה:מרכז

ד"ר

Strabismus management: What I
won’t do anymore!
Prof.Paolo Nucci (Uni. Hospital
San Giuseppe)

אולם אבשלום

08:30-08:35

08:36-08:50

Opening Remarks
)סורוקה.ר.ד"ר אסף קרץ (מ
Awareness of Melanoma
in the Glaucoma Clini
) מאיר.ר.ד"ר רונית נשר (מ

חוג רפרקציה
 פרופ' אבי סולומון:מרכז
)(הדסה עין כרם
Challenging cases in refractive
08:30-08:35
08:15-08:20 surgery
) עיניים.ר.ד"ר שמואל לוינגר (מ
 תוצאות של מחקר פאזה:טיפות לפרסביופיה
ד"ר
 מבוקר, רנדומלי,מרכזי- רב,2
08:36- 08:40
08:21-08:27 ) רמב"ם.ר.סרג'יו סוצ'אה (מ

Micropulse Diode CPC:
Experience from Tel-Aviv
08:51-09:15 Medical Center and Wills
Eye HospitaL
) ת"א.ר.מיכאל ויסבורד (מ
Management of Primary
Congenital Glaucoma in
Soroka University Medical
09:16-09:20 Center, a Tertiary Referral
Center, during one year
ר.ד"ר אורן עיני (מ.
)סורוקה
The association of Toxic
Anterior Segment
Syndrome and intraocular
09:21-09:25
pressure - ד"ר קרני שושן
)ר רבין.בלום (מ

Differences in posterior corneal
features between normal corneas
08:28-08:34 and subclinical keratoconus
) שערי צדק.ר.ד"ר דוד סמג'ה (מ

Double-Scleral Tunnel as
an Implant-less Technique
for Tube Protection in
09:26-09:30 Ahmed Glaucoma Valve
Cases ורגאס-ד"ר גוטיארז
) הדסה עין כרם.ר.גוסטבו (מ

Risk factors for early flap
misalignment following LASIK: A
retrospective large database analysis
ד"ר
08:56-09:00
08:49-08:55
)וולפסון.ר.אוריאל שפירר (מ

The Tel-Aviv protocol for
keratoconus - customized laser
epithelial removal and CXL
08:35-08:41 )ברזילי.ר.פרופ' אור קיזרמן (מ

08:46-08:50

LASIK versus PRK for the Correct of
High Myopic Astigmatism: An Alpin's
vector analysis
ד"ר
08:51-08:55
08:42-08:48
)רמב"ם.ר.מיכאל מימוני (מ

Efficacy and Safety of the
Ab interno gelatin stent in
Severe Pseudoexfoliation
Glaucoma; A comparison
to Non-Pseudoexfoliation
Glaucoma at 6 months ) מאיר.ר.ד"ר נמרוד דר (מ

Refractive surgery in the lateadulthood and adolescent age
groups 08:56-09:02 )אסף הרופא.ר.עידן הכט (מ

Discussion and Summary

09:02-09:15

אולם אבשלום

08:41-08:45

ד"ר

Discussion

09:01- 09:05

09:06-09:10

אולם מליאה

09:10 - 09:50
09:15 - 10:30
: חוג רשתית
: חוג קטרקט
 ד"ר שולמית שורץ-מרכזת
) ת"א.ר. ד"ר אליה לוינגר (מ-מרכז
 ת"א) ד"ר שירי שולמן.ר.(מ
)(מכון עיניים אסותא
Israeli Retina Society
Opening words
Chairman- opening
)  ת"א.ר.ד"ר אליה לוינגר (מ
09:30-09:35
09:15-09:18
remarks ) ת"א.ר.ד"ר שולמית שורץ (מ
Outcomes of
Xtra Focus Pinhole Intraocular Lens
rhegmatogenous retinal
for cataract surgery after PKP and
detachment repair after
Keratoconus
'פרופ
09:36-09:40
09:18-09:27
failed pneumatic
)ברזילי.ר.אור קייזרמן( מ
retinopexy
ד"ר
) שיבא.ר.אורית וידנה (מ
Combined
Pelucid Marginal Degeneration –
phacoemulcification
Refractive solution with cataract
vitrectomy procedure in
surgery with/without toric IOL
09:41-09:45 proliferative versus non
09:27-09:36 implantation
proliferative diabetic
) סורוקה.ר.פרופ' טובה ליפשיץ (מ
retinopathy
ד"ר
) רבין.ר.דוחא ג'בארה (מ

09:10-09:11

09:12-09:17

09:18-09:23

Aggressive Bilateral Septic MRSA
Cavernous Sinus Thrombosis in a
healthy girl
) סורוקה.ר.ד"ר ערן צונץ (מ

Silicone oil tamponade
effect on macular layers
thickness and visual acuity
09:46-09:50
ד"ר
)ת"א.ר.שולמית שורץ (מ

Combined single step procedure for
correction of Silent Sinus
Syndrome
)ד"ר רועי ארנון (אסותא אשדוד

Endophthalmitis after
Toric IOL post keratoplsaty
intravitreal injections
)הדסה.ר.ד"ר נדב לוינגר (מ
09:51-09:55 versus cataract surgery: A 09:45-09:54
15 years cohort
) מאיר.ר.ד"ר נמרוד דר (מ
A 12-month Prospective
Routine Optical Coherence
Study to Evaluate the
Tomography for Preoperative
Efficacy of Treat and
Screening of Macular Pathology in
Extend Regimen (TER) of
Patients Scheduled for Cataract
Aflibercept as a SecondSurgery
ד"ר
09:56-10:00
09:54-10:03
Line Treatment for Diabetic
)שערי צדק.ר.ישי וייל (מ
Macular Edema (TADI
Study)
פרופ' איתי
)הדסה.ר.חוברס(מ

Orbital Inflammatory Syndrome
Post Group A Streptococcal
Infection
) ת"א.ר.ד"ר מוחמד אבומנהל (מ

New evidence of Müller’s Muscle as
a Sensory Proprioceptive organ
ד"ר
) שיבא.ר.דפנה פרת (מ

Objective measurement of eyelid
force in ptosis vs. Control
)ד"ר שני פילר ( מרכז רפואי מאיר

Early motility problems after
ORBITAL SURGERY
) רבין.ר.דאוד (מ-'ד"ר רביע חג
Rehabilitation of the Dysmorphic
Lower Eyelid from Hyaluronic Acid
Filler: What to do after a Good
Treatment Goes Bad
ד"ר
) אסף הרופא.ר.מ.( ג'וליאנה ליפמן
Discussion and Summary
) שיבא.ר.ד"ר אילת פריאל (מ

Deviation from the planned axis of
three toric intraocular lenses
פרופ' גיא קליינמן
(
09:36-09:45
 עין טל ת"א.ר. קפלן ומ.ר.)מ

Disorganization of inner
Phakic Artisan IOL Extraction
retinal layers as a
Combined With Phacoemulcification
biomarker for idiopathic
and PCIOL Implantation in High
10:01-10:05 epiretinal membrane after
10:03-10:12 Myopic Patient
macular surgery – The
ד"ר דוחא
DREAM Study
)רבין.ר.ג'אברה (מ
) ת"א.ר.ד"ר דינה צור (מ
Evaluation of silicon oil
Complicated cataract cases with
droplets following
FLCS technique
intravitreal anti VEGF
) עיניים.ר.ד"ר שמואל לוינגר (מ
10:06-10:10
10:12-10:21
injections by B- scan
ultrasonography
) רבין.ר.ד"ר אורלי גל אור (מ
The role of OCTA in the
Factors affecting post operative IOL
management of patients
centration 'פרופ
10:11-10:15 with AMD
10:21-10:30  עין טל.ר.(מ
אהוד אסיה
) שיבא.ר.ד"ר איריס מורוז (מ
 מאיר.ר.)ומ

09:24-09:29

09:30-09:35

09:36-09:41

09:42-09:47

09:48-09:53

09:54-10:00

10:16-10:20

10:21-10:30

אולם מליאה
09:50 - 10:30
) רמב"ם.ר. ד"ר שמואל גרפי ( מ: מרכז-חוג קרנית
The “ Liquid bubble” method for Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty (DMEK) lenticule preparation) לגליל בנהריה.ר.שי גנדלר (מ
Step-wise approach to manage multiple Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty (DMEK) graft detachments
) רבין.ר.איתן לבני (מ
Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty (DMEK) Post Penetrating Keratoplast -) אסף הרופא.ר. ליפשיץ (מ-ד"ר עדי עינן

.ד"ר
ד"ר

09:50-09:57
09:57-10:04
10:04-10:11

Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty (DMEK) with Anterior Chamber Intra-ocular Lens - yes it’s possible! Tips and tricks ) הדסה.ר.ד"ר איתי לביא (מ.

10:11-10:18

.Surgically managed fungal keratitis – a case report- ) סורוקה.ר.פרופ' טובה ליפשיץ (מ

10:18-10:22

.Infectious keratitis of the immunosuppressed - a case report- ) רבין.ר.ד"ר נועה שטוקהמר (מ

10:22-10:26

Discussion and Summary- ) רמב"ם.ר.ד"ר שמואל גרפי (מ

10:26-10:30

הפסקה ותצוגה

10:30 - 11:15

סדנאות
11:15 - 12:15
 | אולם אבשלום2 סדנא

) | אולם מליאה (מדטכניקה1 סדנא
11:15 - 13:30

12:30 - 13:30
 | אולם אבשלום4 סדנא

 | אולם מליאה3 סדנא
הפסקת צהריים

13:30 -15:00

15:00-16:30
) ד"ר שמעון קורץ (סורסקי,) ד"ר חגי אביזמר (וולפסון: מרכזים- ישיבת מקטע קדמי
) סורוקה.ר.פרופ' טובה ליפשיץ (מ- Manual DALK- save your coronaries

15:00-15:07

The scenes behind the childhood research glaucoma network- Prof Alana Grajewski
(Bascom Palmer Eye Institute, Miami Florida USA)

15:08- 15:23

) ת"א.ר.ד"ר אלדר רוזנפלד (מ-New innovations in pediatric glaucoma surgery

15:24-15:31

) הדסה.ר. ד"ר איתי לביא (מ-DMEK for decompensated PK

15:32- 15:39

) רבין.ר.פרופ' אירית בכר (מ- The effect of postoperative self-debriefing on cataract surgery teaching among residents

15:40-15:47

) שיבא.ר. ד"ר יוסי גלובינסקי (מ-Results of MIMS ab interno: first 15 cases with 3 months follow up

15:48-15:55

(MC Eye ד"ר אודרי קפלן )ת"א- How MIGS are changing glaucoma treatment: personal experience

15:56-16:03

)ר קפלן.ד"ר אריה מרקוביץ' (מ- Analysis of various trypan blue dyes for anterior capsule staining and DMEK

16:04-16:11

) ת"א.ר.ד"ר אליה לוינגר (מ- Treatment of aniridia with IRIS lens

16:12-16:19

Discussion

16:20-16:30

) פרופ' גיא קליינמן ( מרכז רפואי קפלן ומרכז רפואי עין טל- סטטיסטיקה של ניתוחי קטרקט וסיבוכים

16:30 - 16:45

הפסקה ותצוגה
 ילדים נגד שאר העולם-ראש בראש
) מאיר.ר. פרופ' אלעד מויסייב (מ:מרכז
מופע של מוני מושונוב

16:45 - 17:30
17:30 - 19:00
21:30 - 23:00

11/1/19 יום שישי
08:45 - 12:00
 רפואי | אולם אבשלום-תכנית לצוות סיעודי ופארא
) שביא.ר. ד"ר ויקי דאי (מ:מרכזת
) אסף הרופא.ר.ד"ר מוריס הרטשטיין (מ
Correcting eyelid malposition with Peri-Orbital filling

Fat transfer in facial rejuvenation

New skin rejuvenation devices

Botox tips and complications

הפסקה
פרופ' גיא בן סימון

Ptosis surgery in aesthetic indications

Lower eyelid bags: to fill or remove?

Peirocular rejuvenation using HA fillers, Mauricio De Maio Philosophy

Endoscopic brow lift

הפסקה

08:30 - 10:30
ישיבת מקטע אחורי | אולם מליאה
 פרופ' איתי חוברס (הדסה עין:מרכזים
)כרם) ד"ר אווה אטינג (אסף הרופא
Opening Remark
08:45-09:30
) אסף הרופא.ר.ד"ר אווה אטינג (מ
Can RNFL thickness serve as a tool
for diagnosing Pseudophakic CME?
) מאיר.ר.ד"ר חן שטייר (מ
Multimodal imaging of the
pachychoroid entities ) רבין.ר.ד"ר אורלי גלאור (מ
Adaptive Optics: A novel promising
retinal imaging tool ) הדסה.ר.ד"ר סאמר ח'טיב (מ
Choroidal neovascular area and
vessel density comparison between
two swept-source optical coherence
tomography angiography devices
ד"ר אבי אוחיון
OCTA Techniques and applications
) הדסה.ר.פרופ' חיים לוי (מ
Analyzing OCTA
09:45-10:30 ) שיבא.ר.ד"ר איריס מורוז (מ
Panel: How new Imaging modalities
change my daily practiceד"ר
 ד"ר גלאור, פר' לוי, ד"ר סודרי,מורוז
Diagnosing macular lesions in
children
ד"ר
) הדסה.ר.סויז (מ-מילכה מטאנס
Global Retinoblastoma Presentation
2017) שיבא.ר.ד"ר דידי פביאן (מ
Advanced Retinopathy of Prematurity
and Criteria for Screenin)הדסה.ר.ד"ר הדס משולם (מ
The "new retinopathy of prematurity"
in the era of changing oxygen
saturationד"ר סיגל
אסף הרופא ואוניברסיטת.ר.זמודזיאק (מ
)אוקלנד

08:30-08:34

08:35-08:40

08:41-08:46

08:47-08:52

08:53-08:59

09:00-09:09

09:10-09:19

09:20-09:34

09:35-09:40

09:41-09:46

09:47-09:52

09:53-09:58

Retinal damage due to soccer-ball
related closed globe injury in children
– results from the last decadeד"ר ארי לשנו
(שיבא.ר.)מ

פרופ' גיא בן סימון, ד"ר מוריס הרטשיין- Live Epiriance

Pediatric ophthalmic ocular injuries case presentation of penetrating
injury) רבין.ר.ד"ר אסף דותן (מ
Laser Induced Macular Hole ( ת"א.ר.ד"ר שולה שוורץ (מ

09:59-10:04

10:05-10:08

10:09-10:12

Vitreous hemorrahge in an infant ) ת"א.ר.פרופ' עדיאל ברק (מ

10:13-10:16

Panel: What's special in pediatric
retina surgery
 ד"ר, ד"ר שוורץ,ד"ר ארליך,ד"ר משולם
מטלון

10:17-10:30

הפסקה ותצוגה

10:30 - 11:30

11:30-13:30

) שערי צדק.ר. פרופ' דוד צדוק (מ,) בילינסון.ר. ד"ר יואב נחום (מ:סימפוזיון סרטי ניתוחים מרכזים
)  שערי צדק.ר. פרופ' דוד צדוק (מ- Opening remarks
) בני ציון.ר. ד"ר קרין הרשק (מ-Repair of macular hole using autologous retinal graft
) רבין.ר. ד"ר מידן בן ישי (מ- Retinal detachment repair in a child with Coats' disease
) מאיר.ר. ד"ר לילי אוקרנט (מ- Terson Syndrome
) רבין.ר. ד"ר יאיר פסואה (מ-Repair of traumatic membranous cataract
) לגליל.ר.ד"ר אבי כהן (מ- Repair of complex intraocular trauma caused by shrapnel
) עין טל.ר. מאיר ומ.ר. פרופ' אהוד אסיה (מ-IOL Scaffold
) אסף הרופא.ר.ד"ר עדי עינן ליפשיץ (מ- DMEK blopper REEL
) רבין.ר.ד"ר דיתי ברודי (מ- Retained Descemet’s membrane following repeat penetrating kertoplasty
) שיבא.ר. ד"ר איילת פריאל (מ-A straight forward approach to an orbital roof tumor
) ת"א.ר.פרופ' עדיאל ברק (מ- Vitrectomy with encircling band
) עין טל.ר. קפלן ומ.ר. פרופ' גיא קליינמן (מ- Unusual complication of scleral IOL fixation
) רבין.ר. ד"ר אסף גרשוני (מ-Incarcerated retina, but not for life
) מאיר.ר. ד"ר אבי אוחיון (מ-Submacular haemorrhage treated with subretinal tPA and submacular air injection
) שערי צדק.ר. ד"ר עדי אבולעדפיה (מ-Visual rehabilitation of a patient with bilateral aniridia and dislocated lens
) סורוקה.ר.ד"ר נעם ינקולוביץ (מ- Corneal perforation repair with a surprising intraocular foreign body
) שערי צדק.ר. פרופ' דוד צדוק (מ- Discussion
ארוחת ערב במלון
דוד- הרצאה אלון בן- פרומו

11:30-11:35
11:35-11:41
11:41-11:47
11:47-11:53
11:53-12:03
12:03-12:09
12:09-12:15
12:15-12:21
12:21-12:27
12:27-12:33
12:33-12:39
12:39-12:45
12:45-12:51
12:51-12:57
12:57-13:03
13:03-13:09
13:09-13:30
19:30
21:15

 מופע שתיה וריקודים- U LIFE  להקת-"Eye Society" מסיבת

21:30

12/1/19 יום שבת
2018 – המיטב מסרטי ניתוחים בעולם
) ד"ר עדי עינן לפישיץ – המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא, ד"ר אווה פלטנר – המרכז הרפואי שיבא:מרכזים

08:30-10:30

דוד-הרצאה "עתידה של ישראל במזרח התיכון" – אלון בן

10:30-12:00

