
 
 

 

 

 
 
 

 שמח להזמינכם לסופשבוע וסדנה איגוד רופאי בריאות הציבור
 בנושא 'עתיד מערכת בריאות הציבור'

 בתאריכים  מותקיייש
5-6.2.2016 

 
 
 

בשנים האחרונות אנו ניצבים מול שינויים ואתגרים משמעותיים בתחום בריאות הציבור, הן 

על כיווני מחקר, יחסי גומלין בין השלכות דיון כדיסציפלינה והן כפרופסיה הדורשים דיון מעמיק. ל

הגורמים השונים המשפיעים על בריאות הציבור, מדיניות בריאות, חקיקה, מעמד פרופסיונאלי ועוד. 

מפעילויות  הנותיבכדי לאפשר המשך דיון והתנעת תהליכים אנו שמחים להזמינכם לסדנה וגם ל

 עם בני המשפחה.יחד משותפות 

 
משלב את האיכויות של מלון עם  , במכתש רמון שבנגב.ישרוטל פונדק רמוןמלון הסדנה תתקיים ב

האווירה החמה והיחס האישי של פונדק: סוויטות מרווחות עם מטבחון מאובזר, מסעדה המפורסמת 

בתבשיליה הביתיים, מרכז בריאות חדיש עם בריכת שחייה מחוממת ומקורה, חדר כושר וסאונות, 

 קומות ללא מעלית. 4שומת לבכם: המלון בנוי על לת ויחס אישי ולבבי.

 

 /http://www.isrotel.co.il/isrotel_pundak_ramonקישור לאתר המלון: 

 
 
 
 
 
 
 



 לוח זמנים:
 

  –יום שישי 
 מליאה משותפת – 10:30-12:30
 דיונים במקביל בשתי קבוצות: – 13:30-17:00

  המערכת,  ותפקידי של מבנה הקבוצה תעסוק בנושאים –עתיד מערכת בריאות הציבור
. הדיון ורפואה מונעת בעידן מהפיכת המידעחקיקה, יחסי גומלין מול מערכות אחרות 

 .יתקיים בהנחיית פרופ' נדב דוידוביץ', ד"ר חגי לוין וד"ר ערן קופל
 נית ההתמחות לאור האתגרים החדשיםכולל עדכון תכ  -דמותו של רופא בריאות הציבור     -

ין מול מנהל רפואי. הדיון יתקיים בהנחיית ד"ר רחלי דנקנר, ד"ר נטשה בילנקו ויחסי הגומל
 .וד"ר אודי קלינר

 ארוחת ערב – 19:00
 פעילות משותפת – 20:30

 –יום שבת 
 ארוחת בוקר – 8:00

 המשך דיונים בקבוצות – 9:00-11:00
 דיון מסכם במליאה המשותפת – 11:00-13:00

 מצפה רמון פעילות משותפת באזור – 13:30
 

 לחדרים:והעלויות להלן האפשרויות 
 

לחבר  מחיר הרכב החדר
 איגוד*

 הערות מחיר מלא 

 תפוסה מקסימלית: זוג+ תינוק. ₪ 819 ₪ 619 זוג בחדר סטודיו
  ₪ 702 ₪ 502 חדר יחיד

מיני סוויטה מורכבת מחדר שינה  ₪ 995 ₪ 795 זוג במיני סוויטה
 וסלון.

תפוסה מקסימלית: שלושה 
 מבוגרים או זוג ושני ילדים.

סוויטה מורכבת משני חדרי שינה  ₪ 1,170 ₪ 970 זוג בסוויטה
 וסלון.

: חמישה תתפוסה מקסימאלי
 מבוגרים או זוג וארבעה ילדים.

מבוגר/ ילד נוסף 
במיני סוויטה / 

 סוויטה 

 תלפי התפוסה המקסימאלי  ₪ 65/  ₪ 129  ₪ 65/  ₪ 129
 האפשרית בכל חדר.

 ניתן לשלם רטרואקטיבית. .2016-ו 2015-שילם דמי חבר במי ש *
 

 וכוללים מע"מ. , הכולל לינה, ארוחת ערב ביום שישי וארוחת בוקר ביום שבתהמחירים הם לחצי פנסיון
 

 תוספות:
  ש"ח 562 –יחיד/זוג  תוספת לילה ביום חמישי + ארוחת בוקר בשישי: –מחיר למקדימים 

 ש"ח 761 –מבוגרים(  3מיני סוויטה )עד 
 :תוספת ארוחת צהרים ביום שישי 

ש"ח  82סוגי סלטים, חמוצי הבית ומיצים:  3סוגי כריכים,  3 –ארוחת צהרים קלה 
 ש"ח לילד 41למבוגר/

 ש"ח לילד 58.5ש"ח למבוגר/ 117 –ארוחת צהרים מלאה 
 

ימים לפני  7-לללא דמי ביטול; ביטול שבין יום  –ימים לפני מועד האירוח  7עד : מדיניות ביטולים
שעות לפני מועד האירוח יהיה  24מהסכום; ביטול של עד  25%מועד האירוח יהיה כרוך בתשלום של 

 כרוך בתשלום מלא.
 

 avital.hm@gmail.com 3873981-052 הירש לבירורים: אביטל
 

mailto:avital.hm@gmail.com


 הציבור' טופס הרשמה לסדנה בנושא 'עתיד מערכת בריאות
 

 לכבוד
 מחלקת שירות בהר"י

 
 ברצוני להירשם לסדנה.

 
 :פרטים אישיים
 ת.ז. ____________ ________ תואר_______ שם פרטי ________שם משפחה __

 __________':______טל _____________________________דוא"ל _______
____ ____ עיר _____ מס' ____ ת"ד ____________רח' _ –כתובת למשלוח קבלה 

 מיקוד__________ 
 

 נא להשלים את הפרטים. בעמודות בחירת הארוחות יש לציין בכמה ארוחות מכל סוג הינך מעוניין/ת.
 

מספר 
 לילות

מספר 
 מבוגרים

מספר 
 ילדים

ארוחה קלה ביום  סוג חדר
 שישי 

 ארוחה חמה ביום שישי

      

 
 

 __________________________________________________________בקשות מיוחדות: 
 

 :(X)נא לסמן  אני מעוניין/ת להשתתף בקבוצה
 
המערכת, חקיקה,  ותפקידי הקבוצה תעסוק בנושאים של מבנה –עתיד מערכת בריאות הציבור      

הדיון יתקיים בהנחיית פרופ'  .ורפואה מונעת בעידן מהפיכת המידעיחסי גומלין מול מערכות אחרות 
 דוידוביץ', ד"ר חגי לוין וד"ר ערן קופל.נדב 

    
כולל עדכון תכנית ההתמחות לאור האתגרים החדשים ויחסי   -דמותו של רופא בריאות הציבור      

הגומלין מול מנהל רפואי. הדיון יתקיים בהנחיית ד"ר רחלי דנקנר, ד"ר נטשה בילנקו וד"ר אודי 
 קלינר.

 
 מספר משתתפים:

 
 מבוגרים__ 
 בגילאים _____________________ לדיםי __

 
 אני חבר איגוד רופאי בריאות הציבור    
 

זה רוף טופס יבצ" ת "איגוד רופאי בריאות הציבורלפקודנא לשלוח צ'ק  –צוני לשלם בצ'ק רב        
 52156גן מיקוד -, רמת3566ת.ד.  , 35שירות בהר"י, ההסתדרות הרפואית לישראל, ז'בוטיסקי  למח'

 
בדואר )לכתובת א יש לשלוח עם פרטי האשראי לאת הטופס המ –כרטיס אשראי         

 03-6121610לפקס מספר המוזכרת באפשרות תשלום לצ'ק( או  
 

 ____________סוג הכרטיס __  _______סכום לתשלום _
 _____תוקף הכרטיס __/_________מס ת.ז. _________שם בעל/ת הכרטיס __

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ מס' הכרטיס _ _
 

 _____________________     חתימה _______תאריך _________
 

בשעות העבודה 6100441/444-03בכרטיס אשראי, נא להתקשר לטלפון: לאיגוד לתשלום דמי חבר   
6121610-03ניתן להחזיר את טופס התשלום עם מספר כרטיס אשראי לפקס:   


