


 

10:30-9:45

האם יש מקום לצמחי מרפא באונקולוגיה? 
מחשבות, לבטים ואפשרויות לפתרון 

פרופ' משה פרנקל - M.D מומחה לרפואת המשפחה, מנהל השירות לרפואה 
משלימה ואינטגרטיבית, המערך האונקולוגי במרכז הרפואי רמב"ם חיפה.

 

9:45-9:15

תרומתם של צמחי המרפא  למאבק במחלות ממאירות 
פרופ' זהרה יניב בכרך )PhD(-  חוקרת בכירה בדימוס במכון וולקני )מנהל המחקר 

החקלאי(,  חברה בוועד מנהל העמותה

מושב א'
 מנחה : גב' נעמי כהן קאפח, חברת הוועד המנהל

 11:00-10:30

השערות לסיבות להתפתחות סרטן העור וחומרים בעלי השפעה 
אנטי סרטנית המצויים בצמחים 

ד"ר נאווה דיין- Phd, New Jersey USA - רוקחת ומפתחת מוצרי 
טיפול לעור

11:00-11:30 הפסקה: קפה ומאפה, בחירות וביקור בתערוכה

תכנית הכנס:

 9:00-8:15
התכנסות והרשמה, דוכני מציגים

 9:15-9:00
 דברי פתיחה גב' יפה ברמץ חמוטל מנכ"לית העמותה.

moranlaoreilam@gmail.com    058-7256782 : הזמנת כרטיסים



מושב ב'   
מנחה :  חוה לוי גוטמן  Cl.H ND MIHA, חברה בוועד המנהל 

של איגוד ההרבליסטים של עיל"ם

 10:30-9:45 

הענקת תעודת הוקרה על מפעל חיים, לנשיאת העמותה 
דר' מינה פארן, ולפרופ' זהרה יניב בכרך.  

הענקת התעודות ע"י פרץ גן. 
דברי תודה:  ד"ר מינה פארן, פרופ' זהרה יניב

12:40-12:00

לצמוח מחדש - התאוששות אחרי סרטן בעזרת תזונה וצמחי מרפא  
אייל שפרינגר - Dipl.Ac. CH מנהל המרכז לרפואה משולבת משלימה למטופלי 

סרטן, המרכז הרפואי תל אביב )איכילוב(

13:20-12:40

הגישה המולטי דיספלינית לטיפול בחולה האונקולוגי  בצמחי מרפא 
גידי גור- בוגר אוניברסיטת ז'ה ז'יאנג, סין MA , חוקר אתנובוטניקה וחבר באיגוד 

MIHA ההרבליסטים של עיל"ם

14:20-13:20 הפסקה -  בחירות, ארוחת צהריים קלה 
וביקור בתערוכה

 ביום הכנס תתקיימנה בחירות לוועד המנהל של העמותה
ולאיגוד ההרבליסטים הקליניים

בואו לממש את זכותכם/ן להשפיע!!

הזמנת כרטיסים מקוונת בסריקה של הבר קוד 



מושב ג' 
 לאה לשם חברה בוועד המנהל של איגוד ההרבליסטים של עיל"ם

 15:00-14:20

אלוורה - תמצית החיים - השפעותיו המסורתיות והמחקריות של ג'ל האלוורה 
בטיפול האונקולוגי  

שרון קוצר- הרבליסט קליני, MNIMH, מנהל המחקר והפיתוח בחברת ברא צמחים 
מאז שנת 1997.

15:40-15:00

אינטראקציות של צמחי מרפא באונקולוגיה – תיאוריה, מחקר, ופרקטיקה  
 .MIHA גיל פינצ'וק- נטורופת והרבליסט קליני חבר באיגוד ההרבליסטים של עיל"ם

מייסד ועורך ראשי של "נטורופדיה"

16:10-15:40

אסיפת חברים שנתית וסיכום תוצאות הבחירות 
פרסום תוצאות הבחירות, דיווח על פעילות העמותה בשנת 2019  
והצבעה על התקציב. בהנחיית מר פרץ גן יו"ר ועד מנהל העמותה

מחירי כרטיסים: 
בהרשמה מוקדמת )עד ל-10/2/20(          לאחר ה-10/2/20

חברי העמותה                  140 ש"ח         160 ש"ח
סטודנטים חברי העמותה  120 ש"ח         140 ש"ח
מחיר רגיל                        160 ש"ח         190 ש"ח

במקום תתקיים תצוגת מוצרים של החברות 
המובילות בתחום צמחי המרפא

הזמנת כרטיסים מקוונת בסריקת הבר קוד 

נשמח לראותכם!


