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Pre Conference

סדנת לובינג ותקשורת )אולם גליל(16:00 – 11:30
דודו גלבוע/חב' גלעד לובינג

התכנסות ורישום14:00-16:00     

אולם מליאה ירדן            

פתיחה, ברכות ועדכונים16:00-16:30    
דר' ליאוניד אידלמן, יו"ר הר"י

מדוע אלוהים הוא לא כל יכול בניהול  18:00 - 16:30 
ניהול מו”מ על פי התנ”ך

ישראל פיבקו – סופר, משורר ואיש חינוך

יחסי עבודה במשק הישראלי בשנים האחרונות19:00 – 18:00      
עו"ד אורנה לין

ארוחת ערב חגיגית20:00 

מופע "מזמורי נבוכים" – קובי אוז21:30  
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למעוניינים: פעילות גופנית )מדשאת המלון(07:00

ארוחת בוקר )חדר אוכל(08:30 – 07:00         

אולם מליאה ירדן

מקומה של הפרופסיה בקביעת מדיניות בריאות 09:15 – 08:30          
ועיגונה בהסכמים קיבוציים

עו"ד לאה ופנר, מזכ"ל הר"י

מו”מ על הסכם קיבוצי חדש10:15 - 09:15   
דר' ליאוניד אידלמן, יו"ר הר"י

תקינה – תוצאות ראשוניות וקשיים משפטיים11:15 - 10:15 
עו"ד לאה ופנר, מזכ"ל הר"י

הפסקת קפה11:30 – 11:15       

המועצה המדעית – דגשים בנושא שינויים במסלול 12:30 – 11:30
התמחות, CME והתמחות בקהילה  

פרופ' שי אשכנזי, יו"ר המועצה המדעית
פרופ' אריה לינדנר, מ"מ יו"ר מועצה מדעית

נושאים הומאניטאריים13:15 – 12:30    
ד"ר צאקי זיו נר, יו"ר אר"מ ומ"מ יו"ר הר"י

ארוחת צהריים )חדר אוכל(14:15 - 13:15

טעויות ברפואה – פאנל ברשותו של פרופ' מוטי שוחט16:15 - 14:15
No Fault / ביטוח אחריות מקצועית / אירועי "לעולם לא"

פרופ' אריה הרמן, יו"ר האיגוד הישראלי למיילדות וגניקולוגיה
ד"ר זאב פלדמן, יו"ר האיגוד לנוירוכירורגיה

עו"ד טלי חלמיש, מנכ"ל קבוצת מדנס
 "שאל אותי 3" - ד"ר פוריה שחף, מנהלת המח' לבטיחות 

המטופל ולניהול סיכונים, ש.ב.כ.

קבלת שבת וארוחת ערב )חדר אוכל(19:30 

ערב שירי אלתרמן – נתן סלור, אסנת זיביל, חנה מרון 21:00

 – no fault הצעת החוק בנושא
פאנל בראשותו של פרופ' מוטי שוחט
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13:15 - 09:00 סיור לבני/בנות זוג

"על שפת ים כינרת - ארמון רב ותפארת" 

נפתח את סיורינו בקיבוץ כינרת וסביבתו בעקבות יצירותיהן של רחל   >
המשוררת ונעמי שמר.

נבקר בבית המוטור, בית משאבת המים הראשונה, ששאבה מים מהירדן   >
להשקיית שדות עמק הירדן.

נמשיך לגן רחל, חורשת האיקליפטוס, בית שפרירי, שהוא ביתם של   >
סבה וסבתה של נעמי שמר.

הבית נבנה על ראש הגבעה בקבוצת כנרת ובהתאם לצוואתה, הפך   >
המקום לחדר המוסיקה של ילדי הקיבוץ .

עוד נבקר בבית העלמין של הקיבוץ. נחזור אחורה בגלגל הזמן ונחיה   >
מחדש את הסיפורים, האהבות והבגידות של תקופת תחילת המאה 

הקודמת.

נסיים את הסיור בחנות המפעל הראשונה והגדולה בארץ לתמרים מן   >
העצים שנטעו אבות אבותינו.

ארוחת צהריים במלון.  >
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למעוניינים: פעילות גופנית )מדשאת המלון(07:00

ארוחת בוקר )חדר אוכל(09:00 - 07:30

אולם מליאה ירדן

מהיפוקרטס עד פייסבוק09:45 - 09:00
פרופ' אבינועם רכס, יו"ר הלשכה לאתיקה

        09:45 – 10:15Doctors Only אתרי איגודים – הפעלת האתר החדש
עמיר חדד ואמיר דורון - מדיה פארם

חגיגות המאה ומוזיאון הרפואה10:45 - 10:15 
ד"ר יורם בלשר, יו"ר הר"י בדימוס

 ד"ר מקס סנדרצקי ובית החולים מריינשטיפט 11:15 – 10:45    
בירושלים 1868

פרופ' יואל דונחין, יו"ר החברה הישראלית להיסטוריה 
של הרפואה, ואיתי בחור, סופר ומו"ל

הפסקת קפה11:30 - 11:15

תוכנית עבודה הר"י – איגודים12:30 – 11:30    
ד"ר ליאוניד אידלמן

דיון פתוח14:00 - 12:30 
פאנל:

ד"ר ליאוניד אידלמן
ד"ר צאקי זיו נר, יו"ר אר"מ ומ"מ יו"ר הר"י

ד"ר משה קוסטינר, יו"ר ארק"ח
ד"ר ישראל אייליג, יו"ר רופאי חטיבת בתי החולים, ארק"ח

ארוחת צהרים ופיזור



ארגון והפקה: קלידוסקופ בע"מ, 
רחוב אוסישקין 96, ת"א 62031

טל: 03-5445015, פקס: 03-6048473
www.kldltd.co.il


