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 : הכנס השנתי של איגוד רופאי ברה"צ .1

ארגון הכנס נעשה תוך אינטראקציה ואווירה טובה.  המשובים חיוביםהכנס היה מוצלח, ברמה גבוהה, 

סיכום ותובנות, ההערכות המאוחרת גרמה ללחץ. החברה המארגנת לקתה בחסר חיובית ועבודת צוות. 

 בתהליך הכנתו אך היתה טובה ביום הכנס עצמו.

 . )צויינה ניראות מול הר"י(. ₪ 5,200נשארה יתרה חיובית בסך  – הכספי השג בהיבט

 הל תקין.יש לקבוע פרוטוקול ונו  

 .לבדוק צורך בנציג ועדת ביקורת 

, יש להתחיל להיערך לכל המאוחר בחודש 2015במידה והכנס יתקיים בחודש מאי  – (2015הכנס הבא )לגבי 

לירושלים, לשקול קיום כנס האיגוד  EUPHAיהודה ניומרק הצליח להביא את הכנס הבא של  ספטמבר.

 בצמידות.

 2015ת ומטרות לשנ בניית תוכנית עבודה. 

 וקשר רציף עם הגופים התומכים, יתכן ויתרמו דברים נוספים. שת"פ 

 .)הפקת תעודות הוקרה ומכתבי תודה לתורמים )לאחר קבלת הכסף 

  החלטה עקרונית: הכנס יעשה בשיתוף פעולה עם בתי הספר לבריאות הציבור, הדבר יתרום

שייתן במה למחקר להשתתפות סטודנטים, ויגדיל את שיעור ההשתתפות. יהווה מסלול 

 אפידמיולוגי וקידום מערכות בריאות.

 למשל עם אגוד  שיתופים נוספים עלמי השותף העיקרי, וכן,  אסטרטגי , ניתן לחשוב שת"פ לחזק

 ועוד. רופאי המשפחה

 .לקבוע מי ראשי הכנס הבא 

לשקול הענקתו הדים רבים.  מכובד, פורסם באתר הבית של האוניברסיטה והיו לו הענקת פרס מפעל חיים,

  לגורדיס בשנה הבאה.

 לקיים כנס שנתי, בזמן קבוע, חשובה המסורת. –אתגר 

 חגי ונדב. הובעו תודות על הצלחת הכנס למארגניו, רחלי,

 לפעולה:

 ימונה כאחראי על הקשר עם בתי הספר לרפואה.   -  נדב

 לחברי האירגון סיכום שנת פעילות והכנס יכתוב איגרת    -

 פגישה עם חברת דיריגו    - רחלי 

 הפקת תעודות הוקרה ומכתבי תודה.   -

 מכתב תודה לדיריגו מהאיגוד    -

  עזור בקשר עם בתי הספרת   -  יעל

 ים נוספים של האיגוד:נושא .2

 פורומים 2הוחלט על הקמת 

 בלינקו פורום מתמחים, הוצע שירוכז על ידי חן זמיר ונטשה 

 ירוכז על ידי נדב, יעל ואולי אהוד. פרסום, לובי בכנסת, תקשורת, בריאות הציבור פורום מערכת 

 . מה הצרכים("צ ההאגוד יכול לארגן הרצאות, סדנאות, השתלמויות )ניתן לבדוק עם רופאי בר

 בשלושה תחומים: אקדמית, ציבורית ומקצועית. פעילות


