"כנס נהרייה ה 22-על רפואה ושואה"
תכנית הכנס
09:00 – 08:30

התכנסות

09:20 – 09:00

פתיחה וברכות
ד"ר הדס שאשא-לבסקי -
פרופ' מסעד ברהום
מר יגאל כהן
ד"ר מרים עופר

09:50 – 09:20

לזכרו של פרופ' שאול מ .שאשא
פרופ' שמואל רייס – הפקולטה לרפואה ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים;
מנחה
שירותי בריאות כללית ,מחוז חיפה וגליל מערבי.

יו"ר הכנס ,המרכז הרפואי לגליל.
מנכ"ל ,המרכז הרפואי לגליל.
מנכ"ל ,בית לוחמי הגטאות.
התכנית ללימודי השואה ,האקדמית גליל מערבי.

הקרנת סרט לזכרו של פרופ' שאול מ .שאשא.
דברים לזכרו:

11:10 – 09:50

ישיבה ראשונה :
יו"ר :

ד"ר מרים עופר  -התכנית ללימודי השואה ,האקדמית גליל מערבי.
מר שמחה שטיין – קיבוץ לוחמי הגטאות.

המערך הרפואי ורופאים בשואה.
ד"ר אירית וייסמן – המרכז הרפואי לגליל.
מר יגאל כהן  -מנכ"ל ,בית לוחמי הגטאות.

10:10 – 09:50

"כי רק ביער אוכל להיות יהודי ואדם" (ד"ר יצחק ויינברג) :מערכת הבריאות בוולקוביסק
בין שתי מלחמות העולם ובתקופת השואה.
ד"ר נעמי מנוחין – קיבוץ גבים.

10:30 – 10:10

יאנוש קורצ'אק :מחנך ,סופר וגם רופא או רופא שהוא מחנך וסופר.
מר שמחה שטיין – קיבוץ לוחמי הגטאות.

10:50 – 10:30

חשיפת כתבים חדשים של הרופא ד"ר אהרון פיק ובנו טדיק מגטו שאבלי – מונולוג.
ד"ר מרים עופר  -התכנית ללימודי השואה ,האקדמית גליל מערבי.

11:10 – 10:50

מסע קריירה טרנספורמטיבי של רופא נאצי :ממצוינות אקדמית לרצחנות רפואית.
מר רפאל נובק – בית הספר לרפואה בינלאומית ,אוניברסיטת בן-גוריון ,באר שבע.
ד"ר מתי פוקס – מרכז יעקובוביץ לאתיקה רפואית יהודית ,אוניברסיטת בן-גוריון ,באר שבע.

11:25 – 11:10

הפסקה

13:05 – 11:25

ישיבה שנייה :
יו"ר :

היבטים רפואיים במהלך השואה ולאחריה.
ד"ר מרים עופר  -התכנית ללימודי השואה ,האקדמית גליל מערבי.
מר שמחה שטיין – קיבוץ לוחמי הגטאות.

11:45 – 11:25

על "מגיפות טיפוס הבהרות בגטו וורשה ( .")1940-42עבודת הגמר בסיום לימודי הרפואה בסורבון ,פריז,
 ,1951של ד"ר אלכסנדר ויסלפיש ,יליד ראדום ,פולין .1922
פרופ' אבי עורי – הפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת תל-אביב.
גב' קרין עורי – סביון.

12:05 – 11:45

קול דממה דקה :תולדות קהילת היהודים החירשים בגרמניה ופולין החל מהמאה ה19-
ועד לסוף מלחמת העולם השנייה.
גב' שולמית רוזינסקי – אוניברסיטת חיפה.
ד"ר מרים עופר  -התכנית ללימודי השואה ,האקדמית גליל מערבי.

12:25 – 12:05

העברת טראומת השואה לדור השני של ניצולי השואה :השוואה בין צ'כיה וישראל.

גב' איווה קלוסובה – המרכז ללימודי יהדות ע"ש קורט ואורסולה שוברט ,אוני' פלסקי,
והפקולטה למדעי הרוח ,אוניברסיטת פראג ,צ'כיה.

12:45 – 12:25

ביטויי הטראומה והאובדן בשירתו של פרימו לוי – "בשעה לא ברורה".
פרופ' יורם פינקלשטיין – המרכז הרפואי שערי צדק ,ירושלים.
גב' אלה הולצמן – באר שבע.
מר אליעזר ויצטום – אוניברסיטת בן-גוריון ,באר שבע.

13:05 – 12:45

"זיכרונותיה של רופאה"  -הֶ ְסכֵּתים (פודקאסטים) ככלי להנגשת זיכרונות כתובים לדור הרביעי.
ד"ר יעל יקל ,ד"ר מתי פוקס – הפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת בן-גוריון ,באר שבע.

13:35 – 13:05

הפסקה

14:55 – 13:35

ישיבה שלישית :
יו"ר :

היבטים חינוכיים ואתיים של השואה והשלכות לימינו.
ד"ר איתן לה-פיקאר – האוניברסיטה העברית בירושלים; המועצה הלאומית
לביו-אתיקה.
ד"ר הדס שאשא-לבסקי – המרכז הרפואי לגליל.

13:55 – 13:35

"הרפואה ומקצועות הבריאות בשואה ולאחריה" .קורס  MOOCהנועד לפיתוח זהות
מקצועית ואישית המבוססת על לקחי הרפואה בשואה.
פרופ' שמואל רייס ,ד"ר מיכל רמות ,ד"ר מיכאל בייגל ,פרופ' אלכס גורל  -הפקולטה לרפואה,
האוניברסיטה העברית ,ירושלים .

14:15 – 13:55

ועדת לנצט על רפואה ושואה – דו"ח עדכון.
פרופ' שמואל רייס ,ד"ר איתן לה-פיקאר – הפקולטה לרפואה ,האוני' העברית ,ירושלים.
ד"ר טסה שלוש – הפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט ,הטכניון ,חיפה.
ד"ר מתי פוקס ,גב' שני לבני – הפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת בן-גוריון ,באר שבע.
ד"ר מרים עופר  -התכנית ללימודי השואה ,האקדמית גליל מערבי.
פרופ' אבי עורי – הפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת תל-אביב.
ד"ר אמיר טייכר – המחלקה להיסטוריה ,אוניברסיטת תל-אביב.

14:35 – 14:15

הטיהור הגדול של הספרות הרפואית :מקרה בוחן על טיהור הכינוי של מחלת האלרבורדן-שפאץ
מכתבי עת רפואיים.
מר בנדיקט מונזר – בית הספר לרפואה בינלאומית ,אוניברסיטת בן-גוריון ,באר שבע.
ד"ר מתי פוקס – מרכז יעקובוביץ לאתיקה רפואית יהודית ,אוניברסיטת בן-גוריון ,באר שבע.

14:55 – 14:35

מודלים של אמפתיה אלימה במהלך מבצע האותונזיה.
ד"ר דוד דויטש – בית הספר המרכזי להוראת השואה ,יד ושם ,ירושלים; אוני' חיפה.

15:40 – 14:55

פאנל :
מנחים:

סיוע רפואי באזורי אסון הומניטרי – ההקשר ההיסטורי והשלכות לימינו.
פרופ' שמואל רייס – הפקולטה לרפואה ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים;
שירותי בריאות כללית ,מחוז חיפה וגליל מערבי.
ד"ר איתן לה-פיקאר – האוניברסיטה העברית בירושלים; המועצה הלאומית
לביו-אתיקה.

15:05 – 14:55

דיווח ממשלחת סיוע רפואי באוקראינה.

15:20 – 15:05

מלחמה ומרחב ( :)1934-1939הצעת מונקו ומשפט הומניטרי בעת מלחמה.
ד"ר איתן לה-פיקאר – האוניברסיטה העברית בירושלים; המועצה הלאומית לביו-אתיקה.

15:30 – 15:20

הטיפול הרפואי באזורי מלחמה – היבטים אתיים.
פרופ' שמואל רייס – הפקולטה לרפואה ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים; שירותי בריאות כללית,
מחוז חיפה וגליל מערבי.

15:40 – 15:30

סיכום הפאנל
ד"ר איתן לה-פיקאר – האוניברסיטה העברית בירושלים; המועצה הלאומית לביו-אתיקה.

15:50 – 15:40

דברי סיכום  -ד"ר הדס שאשא-לבסקי – יו"ר הועדה המארגנת.

15:50
16:00

פיזור –
הסעה  : Iתצא לתכנת הרכבת בנהריה.
הסעה  : IIתצא לסיור במוזיאון בית לוחמי הגטאות( .הרשמה מראש בטופס רישום לכנס).

