
 )שיחת ועידה( 16.529.מיום איגוד רופאי בריאות הציבור  פגישת ועדסיכום 

בוקר, עמוס מור -, טלי קינןערן קופל, נטשה בילנקו, דוידוביץ', רחלי דנקנר, חגי לויןנדב : משתתפים
 )יו"ר ועדת ביקורת(

 

 החלטות פרטים נושא
-צריך להגדיל את מספר חברי ועדת הביקורת ל ביקורת

חברים. צריך לקבל חומרים של ועדות  3
  קודמות. 

לצירוף נפנה לקראת האסיפה הכללית 
חברים לועדת ביקורת )לפי התקנון על פי 

נדב ינסה לאתר חומרים בחירת הועד(. 
 של ועדות קודמות. 

היום תופץ תכנית מדעית סופית, כולל הרצאות  כנס
חסות. נוסף מושב אחר הצהריים )מקביל(. 

ומייד לאחריו אסיפה כללית.  1615מסתיים ב
ביום ראשון בערב אירוע מקדים של הועדה 

  נרשמים.  100נרשמו מעל  המדעית.

"י ונוסיף ע"י הר –יוצב דוכן איגוד בכנס 
עליו חומרים )נדב יתאם(. רחלי תבקש 

מארטרא רול אפ וכן מגן לד"ר פלטי. כמו 
 ן תפיץ התכנית הסופית לדוברת הר"י. כ

יש לקדם את התהליך לקראת האסיפה  כנס מצפה רמון
 הכללית. 

נדב יפיץ תזכורת לכל חברי האיגוד עם 
סיכום הסדנה והזמנה לאסיפה הכללית 

 וכן מייל ממוקד לראשי הצוותים. 
. חגי יופיע הונח נייר עמדה על שולחן הועדה שדה בריר

 30.5בבועדת הכלכלה 
 

 

, כולל הגשת חגי ונדב יובילו את הנושא
 חוות דעת במסגרת בג"צ

פגישה של הוועד עם 
 רופאי הנפות והמחוזות

נפגש עם רופאי הנפות והמחוזות והציג את נדב 
 פעילות האיגוד. 

 חיזוק שיתופי הפעולהנמשיך ב

 לאילת לא מתאים מסיבות אישיות.  ת האיגוד/מרכז
 

יש לשקול  יש לאתר מועמד/ת מתאים. 
 הקמת דף פייסבוק ייעודי לאיגוד. 

הפיצו הודעות בתיאום עם הועד חגי וערן הכינו ו תקשורת
לאסירים, סיכום מעונות יום,  HCV)טיפול 

 שדה בריר(. חגי ריכז הכנת סקר אומניבוס. 

הנושא, בתיאום חגי וערן ימשיכו להוביל 
 עם הועד. 

עובדים על קמפיין משותף עם אחיות בריאות  טיפות חלב
 הציבור ולובי בכנסת. שוקלים גיוס המונים. 

ערן מוביל את הנושא. נבחן נושא גיוס 
 המונים )נדב יתאם עם מומחית בתחום(. 

הפגישה הבאה של 
 הוועד

, לאחר הכנס. לאחר 6.6אסיפה כללית ב 
מכן ייקבעו מועדי ישיבות הועד, תוך 

  נים קבועים.  ניסיון למסד זמ
 סיכם: ד"ר חגי לוין


