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.1

תוכנית עבודה לשיתוף פעולה בין אר"מ להר"י.
בבחירות האחרונות נבחרו אהוד מירון ,זהר מור ואודי קלינר כנציגים של בריאות הציבור באר"מ .אהוד מירון אף נבחר כאחד
הסגנים .יש נכונות רבה גם מצד האיגוד וגם מצד החברים באר"מ לשתף פעולה .נעשתה פגישה ראשונה עם אהוד מירון ,לאחר
החגים נתאם פגישה להתוות את המשך הפעילות המשותפת.

.2

הקמת פורום בריאות הציבור של הר"י בהובלת האיגוד:
נערכה פגישה בין נדב לאידלמן .מתברר כי אידלמן קשוב מאוד לנושא בריאות הציבור .הוחלט כי יגובש פורום בריאות הציבור
בהובלת האיגוד שיכלול הן איגודים נוספים והן גופים מחוץ להר"י .הועלו מספר נקודות:
 נכונות של הר"י להשקעה משמעותית בהשקת הפורום,
 פרסום ,קמפיין תקשורתי גדול
 גיוס אנשי ציבור כנשיא המדינה (שהוא צמחוני) ,מישל אובמה ,מיקי יחימוביץ.
 העלאת נושאים כגון :אורח חיים בריא ,קידום בריאות ,מזון  ,פיקוח על תזונה ,קיימות.
 לבחון פתיחה החוצה כלפי ועדי איגודים נוספים – ילדים ,קהילה וכו'.
תקצוב בריאות הציבור ברוך מהר"י אוסף נתונים לגבי התקצוב הציבורי של שירותי בריאות הציבור בשנים האחרונות .המטרה
להסתייע בנתונים בקמפיין נגד שחיקת ההוצאה הלאומית בתחום והקיצוצים העומדים על הפרק.

.3

כנס בריאות הצבור 2015
 תקציב הכנס של  2014היה בערך –  80אלף .₪
 בחינת החברה שתבחר להפקת האירוע .האם להמשיך עם דיריגו (תוצאה טובה ,אך לא הביאו ספונסורים,
נדרשה עבודה רבה מולם) או לבדוק חלופות.
 מתכונת הכנס
 הצעות לגבי נושא הכנס –"בין הגלובלי למקומי"  20 /שנה לבטוח בריאות ממלכתי בראיה של בריאות הציבור /
מחקר ובסיסי נתונים
 לבדוק עם יהודה נוימרק לגבי אורחים "כבדי משקל" בכנס  ASPHERואפשרות להצמיד את הכנס שלנו לכנס
הזה כדי להנות מנוכחות אורחים מחו"ל ללא עלות משמעותית לנו.

.4

הגשת בג"צ בנושא פוליטיזציה של המים .רופאי בר' השן ,רופאי ילדים .התקיימה פגישה ראשונית עם עו"ד .הוצע :לדבר גם עם
ראשי השלטון המקומי.

.5

פעולות לביצוע:
רחלי  -תכתוב טיוטת איגרת לראש השנה עם התייחסות לכנס 2014
נדב  -יפרסם האיגרת בשם ועד האיגוד ,שגם תהיה דוח פעילות לשנה שחלפה
קשר עם יהודה נוימרק
תאום פגישה עם אהוד מירון ,זהר מור ,אהוד קלינר
סיוע בהפקת הכנס ,רשימת נותני חסות אפשריים...
יעל -
אילת -תאום הפגישה הבאה בסוף נוב'
הצעות לחברות הפקה לכנס 2015
דיריגו
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