
 152.18.-ועד איגוד רופאי בריאות הציבור מ – פגישהסיכום 

 

 אביטל הירש שתתפים: נדב דוידוביץ', רחלי דנקנר, חגי לוין, נטשה בילנקו,מ

 : אביטל הירשסיכמה

 

 החלטות פרטים נושא
הכרה 

בהתמחות 
כמקצוע 
 במצוקה

במכרזים האחרונים לתקן מתמחה במרכז 
. מועמדיםהלאומי לבקרת מחלות לא היו כלל 

הכרה בהתמחות כמקצוע במצוקה משמעותה 
שמתמחים ומומחים העוסקים בתחום יקבלו 

 תוספת לשכרם.

 נדב יפעל בנושא.

במודעות יום 
בריאות ל

 בכנסת

 . 5.1-יתקיים ב
יש להעביר לענבל )הר"י( רשימה של כל הציוד 

וחומרי ההסברה שמביאים, ורשימת משתתפים 
 נציגים(. 2-3)לצורך הכנת אישורי כניסה 

  לחסן את הח"כים שטרם
התחסנו )לבדוק עם רופא 

 הכנסת אם יש חיסונים(
 לקשר לשאלון על חיסונים 

סדנת סופ"ש 
לחברי האיגוד 

בחופשת 
הסמסטר 

 פברואר()

האם להזמין משתתפים נוספים? )ראשי בתי"ס 
לבריאות הציבור, מוזמנים נוספים שלהם, פורום 

 .בריאות הציבור(
 השיקולים:

העשרת האיגוד, הגדלת מספר החברים בו  –בעד 
 ובעקבות זאת את כוחו להשפיע

מכיוון שמדובר באיגוד רופאים, לא בטוח  –נגד 
 שצירוף חברים שאינם רופאים תתקבל בברכה.

  להוציאSave the date 

  להזמין את ראשי בתיה"ס
ולבקש מהם להזמין את מי 

 שרלוונטי
  ;להזמין את רופאי המחוזות

מהם ומאיתמר שיזמינו לבקש 
 אנשים נוספים רלוונטיים.

  לארגן פעילויות לשישי בערב
 ולשבת בצהריים )אביטל(

 3יש לבחור איזו חברה תארגן את הכנס מבין  כנס שנתי
 החברות שהגישו הצעה.

ההצעות שקיבלנו היו דומות מבחינת המפרט 
 והסכומים.

הוחלט שלא לקיים את הכנס בדן פנורמה )בגלל 
קשיי הגעה( ובשרתון סיטי טאואר )בגלל העלות 

 הגבוהה של החניה(. 
הצעות לגבי כפר המכביה, והוחלט שחברת  3בחנו 

ארטרא תארגן את הכנס, לאחר שהציגו נסיון 
 בארגון כנסים רפואיים.

  את הכנס תארגן חברת
 ארטרא.

  יש לפנות לחברי הוועדה
דעית ולמצוא שם )"בריאות המ

לכל? אתגרים והזדמנויות 
 בבריאות הציבור(

  נשארים עם הלוגו מהשנה
 שעברה

סקר עמדות 
של רופאים 

בנושא 
 חיסונים

 הסקר מוכן למעט תיקונים קלים.
 

  נדב פועל מול ד"ר אידלמן– 
 שיהיה חתום על השאלון.

  לבדוק האם ניתן לשלוח
תזכורת למי שלא השיב ולפלח 

 משיבים.-הלאאת 
בחירות לוועד 

 האיגוד
המועמדים יוכלו להציג את   הבחירות יתקיימו בצורה מקוונת בחודש מרס.

 עצמם במהלך הסדנה.
 


