
 07.07.2015  מיום  ישיבת ועד איגוד רופאי בריאות הציבור

 משתתפים:

 . נקוילרחלי דנקנר, נטליה ב יעל בר זאב, נדב דוידוביץ,
 ענת קסלמן אורחת:

 רשמה: אילת גופר
 

 :2015כנס 

 שהוגש.  יש לציין כי קוזזו  פרוט סגירת חשבוןלחברת דיריגו בהתאם ל ₪ 14,735אושר תשלום בסך  – 2015השנתי  הכנס

 בגין בעיות טכניות שצצו במהלך הכנס.  ₪ 5,000 -כמהתשלום לדיריגו 

 ללי:כ

  2016הערכות לכנס השנתי -   

o זוהר מור לגייסו לצוות המארגן של הכנס . אל פניה 

o .)לבדוק ולצאת למכרז לאיתור חברת ארגון כנסים שתחליף את דיריגו. ) חברת מדיקל מדיה 

o  יש לברר מתי מתקיים הכנס של המכון הלאומי.06.06.2016, 30.5.2016תאריכים מוצעים . 

o  .יש להודיע לבתי הספר כבר עתה ולבקש שיכללו את הכנס הכנס ייחשב כסמינר לסטודנטים בבתי הספר לברה"צ

 בתוכנית הלימודים של התלמידים.

  סדנה–  

o  2015סופ"ש במהלך חודש אוקטובר . 

o עתיד מערכת הבריאות2התמחות ה. מבנה 1 :נושאי הסדנה . 

o נושאים הרלוונטיים )איתמר גרוטו בנושא מבנה ההתמחות...(לפנות למרצים אורחים ב 

o שיתוף ראשי בתי הספר לברה"צ 

o ראשוניתמדעית כנית נדב ואודי קלינר יגישו ת 

o ששלמו דמי חברלחברי האיגוד  ההשתתפות בסדנא וסוף השבוע תהיה בסבסוד 

o  נדב ורחלי יקיימו סיור במקום בעוד שבועיים.תתרום את המקום וההסעדהקק"ל . 

  וועד ברה"צ–  

o  ,שיציעו עצמם תוך צרוף הסבר קצר על עצמם ועל המטרות  פניה לחברי האיגודמכתב בחירות חברי ועד חדשים

 שברצונם לקדם.

o פניה אישית למועמדים, לאחר משלוח מכתב כללי בתפוצה רחבה 

o מחוזות בעקבות המכתבפניה לרופאי ה 

o  חברים 9עד -עד. יש לקבל  הסכמה להחלטה להרחיב הועד לחברים בוו 5לפי התקנון חייבים להיות  –תיקון  תקנון . 

  שהתקיים בתאריך......פורום בריאות הציבור דיווח על–  

o אפשרי בריא" תוכנית החזרת מימוןמכתב פניה לחברי הכנסת ל". 

o  סימון" מס סיגריות לנושאי בריאות –עישון". 

o הוספת מדדים לתוכנית לאומית לקידום בריאות 

o למסד את התוספת השלישית בחוק כלך שיהיה תקציב ייעודי ומובטח לנושאי מניעה וקידום בריאות 
 לה:ועלפ

   פניה אל זוהר מור לגייסו לצוות המארגן של הכנס. נדב 

   נהבנושא הסד פגישה עם אודי קלינר נדב 

   הכנת רשימה ופניה לתורמים, חברות ציוד רפואי, תרופות, חיסונים וכד' נטשה 

בכל מה שקשור  לשקול פניה לחברות העוסקות בערכות לגנטיקה, תחליפי חלב, אמצעים מעבדתיים

 לתחום שלנו במרפאות חיסונים, במעבדות

 לשלוח לרחלי את המצגת של לורן.  יעל 

 המכון הלאומי ואחרים2016ך ברור תאריכי כנסים במהל אילת  ,.   

 ( בדיקת אתר הסדנה בנס הרים, ברור לגבי הלוגיסטיקה )עזרים טכניים כגון ברקו, מסך, רמקולים וכד' רחלי ונדב

 והתאמת האתר לציבור הרופאים.


