
 03.07.2016מיום איגוד רופאי בריאות הציבור  פגישת ועדסיכום 

 נטשה בילנקו, דוידוביץ', רחלי דנקנר, חגי לויןנדב : משתתפים

 

 החלטות פרטים נושא

 התקיים דיון עם החברים לאחר הכנס ועד
בוקר, -חברי הועד: נדב דוידוביץ )יו"ר(, טלי קינן 

 ערן קופל, יה בילנקו, רחלי דנקנר,חגי לוין, נטל
 מתיו לואיס.

חברי ועדת ביקורת: עמוס מור )יו"ר( , יעל 
 טוב-אולפינר, דניאל שם

 
 

  הר"י(-)אילת להוציא כתבי מינוי
 
 

-הן מדעית והן ניהולית. כ –הצלחה רבה של הכנס  6.6.2016 כנס
 משתתפים. 250

 יישר כוח לרחלי שהובילה את התהליך. 
 

נקודות לשימור: מרצים בולטים מחו"ל. ארגון טוב 
 יחד עם חברת ארטרא. 

 
נקודות לשיפור: מערכת המחשוב וניהול תקצירים, 

מיקוד נושאים, יותר זמן לדיונים, אי עמידה 
בלוחות הזמנים ופגיעה כתוצאה מכך במושב 

 לשקול צילום סטילס ווידאו. הפוסטרים. 
 

 לקיים מפגש סיכום ותכנון השנה הבאה
 להוציא מכתבי תודה )רחלי(

לשלוח מכתב מיו"ר האיגוד למשתתפים 
עדכון על פעילויות האיגוד והזמנה עם 

 להצטרף )נדב(
 
 
 

 נשקול הרחבת הכנס ליומיים/סוף שבוע כולל סדנה 2017כנס 
לבדוק עם חברי הועדה  –לגבי מרצים בולטים 

המדעית, לבדוק אם ניתן לשלב עם הערכת מל"ג 
לבתי הספר לבריאות הציבור. לבדוק אפשרות 

לשיתופי פעולה כדוגמת האגודה הישראלית 
לאקולוגיה ומדעי הסביבה, הקרן לבריאות 

וסביבה. טלי התנדבה להצטרף להובלת הכנס. 
 כדאי לתכנן נושא הכנס והיערכות משלב מוקדם. 

 לכנס ועדה מדעית )רחלי(.
נדב יבדוק לגבי מל"ג. חגי לגבי האגודה  

 לאקולוגיה. 

פורום בריאות 
והמשך  הציבור

 לסדנת מצפה רמון

 פורום בריאות הציבור הר"י 14:30בשעה   17.7
 

להוציא הזמנות בתפוצה רחבה כולל כל 
קבוצות העבודה של סדנת מצפה רמון 

 )אילת(
 + ישיבת ועד מנהל 2016נוב'  EUPHA 2016 9-12כנס 

 
 

לעודד השתתפות חברי האיגוד הן בכנס 
 והן בפעילות )ניתן להצטרף לועד מנהל(

ש לברר מה קהל היעד שלנו ומהם י לסדנאות מקצועיות מחברי האיגוד יש צמא  סדנאות
 תחומי התוכן. 

 
 הגשת בג"צ.  שדה בריר

 
. השלמת ההגשה )נדב, יחד עם מיה נגב(

  בזיהום אוויר. חגי לא יעסוק 
הופצה רשימת נושאים לדיון, כדאי  ירושלים.  12שעה  26.7נדחתה על ידי השר ל פגישה עם השר

 לעדכנה במידת הצורך לפני הישיבה. 
פגישה של הוועד עם 

רופאי הנפות 
 והמחוזות

 היתה פגישה מוצלחת. יש למסד. 
 

 תלדאוג להוספת חברי הועד לרשימ
התפוצה של הפגישות )נטשה( ומצד שני 

והמחוזות מוזמנים לוודא שרופאי הנפות 
לפעילויות כדוגמת ון ליר, פורום בריאות 

 (הציבור )נטשה



לעדכן שערן וחגי בשת"פ עם זיוה ממשיכים  תקשורת
 בפעילות 

 חשיבה ארוכת טווחטווח מיידי )תגובות( ובמקביל 

 כרגע מתמקדים בקמפיין טיפות חלב

ריכוז 
 אדמינסטרטיבי

 יש צורך בחפיפה והעברת חומרים לאילת. 
 יש לשקול הקמת דף פייסבוק ייעודי לאיגוד. 

 

 אילת תמלא את התפקיד
 

יום עיון ון ליר + המשך פעילות, כולל בועדת  19.7 טיפות חלב
 המנכ"ל. 

 תופץ הזמנה + עדכון חברי האיגוד )ערן(

הפגישה הבאה של 
 הוועד

 כרגע מייד לאחר הפגישה עם השר.  נשאף למועד מוסכם וקבוע. 

 אילת גופר: מהסיכ


