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BONEI OLAM

ברוכים הבאים
למסלול הכשרה מקיף ומקצועי

ימי השתלמות ועיון
לרבנים ומדריכי חתנים



ד“ר טל שביט
מנהל יחידת IVF אסותא רמת החייל.

פריון - בדיקות ראשוניות, פרוטוקולים והליכים.

פרופ‘ בועז ווייס
מנהל מכון הדימות במיילדות וגינקולוגיה, המרכז הרפואי ע״ש שיבא. יו״ר החברה לאולטרה סאונד במיילדות וגינקולוגיה.

מעקב הריון שגרתי מול מעקב הריון בסיכון.

מר אהרון פרץ
אמבריולוג בכיר במעבדת גבריאל.

מהמתרחש במעבדה להפריה חוץ גופית.

פאנל ייחודי בהשתתפות רבני ויועצי ארגון בוני עולם:
הרב יעקב אייכלר, הרב אליעזר גרינבוים, הרב אמיר קריספל, הרב שמעון ברונר,

   והרב מרדכי שוימר, הרב עזריאל וידרקר, הרב ברנשטין,  הרב אהרן רייזמן,

פרופ׳ חננאל הולצר
מנהל מחלקת פוריות והפריה חוץ-גופית. סגן מנהל אגף נשים ויולדות, בתי החולים של הדסה.

טיפולי הפריה חוץ-גופית מתקדמים: אבחון גנטי טרום השרשה, שימור פוריות ועוד.

ד“ר אוהד שושני
השרות האנדרולוגי, ביה“ח בילינסון וביה“ח מדיקל הרצליה.

פריון הגבר - אבחון וטיפול.
פרופ׳ דניאל זיידמן

רופא בכיר וחבר בצוות הניהול של היחידה החוץ גופית במרכז הרפואי אסותא בתל-אביב.
סקירת האופציות של אמצעי מניעה.

ד“ר מיכה באום
חבר בצוות הניהול של היחידה החוץ-גופית ”מדיקל סנטר“ הרצליה. מנהל שירות בית חולים שיבא תל השומר.

משקל יתר, ביוץ מקדים טבילה.

פאנל ייחודי פרופ' הולצר וד"ר שושני
עם יועצי ארגון בוני עולם: הרב אליעזר גרינבוים, הרב שמעון ברונר והרב שוימר

פרופ‘ מוטי שוחט
אחראי תחום גנטיקה במכבי שירותי בריאות.

בדיקות סקר גנטי מורחבות.

ד"ר אלעד ברקוביץ
מנהל המרכזים לאנדומטריוזיס בשיבא תל השומר ובמכבי שירותי בריאות.

אנדומטריוזיס - אבחון ודרכי טיפול.

ד“ר נעם כתרי
מנהל המרכז לשלימות המשפחה ואורולוג בכיר במחלקה לאורולוגיה, בית חולים שיבא תל השומר.

דרכי טיפול בקשיי תפקוד.

ד"ר יואל טולדנו
יחידת אם ועובר, בי"ח בילינסון. מנהל ארצי של תחום סוכרת ואנדוקרינולוגיה, מאוחדת.

אנדוקרינולוגיה בהקשר לפוריות.

פאנל ייחודי בהשתתפות רבני בתי החולים:
ביה"ח הדסה, המרכז הרפואי שיבא, ביה"ח אסותא
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