
 
   2019  - 2020 האגוד הישראלי לראומטולוגיהשל לפעילות אקדמית תכנית 

 
 פרטים נוספיםמיקום ו נושא  ימי שבוע  תאריך 

8.1.19   

 

 שלישי 

18:00-22:00 

ים של מחלות  אימונולוגי היבטים  

   Unlock the future-אוטואימוניות

איגוד רופאי עור, עיניים,  ביחד עם 

 וגסטרו 

    ABBVIEבחסות 

 The 7th Italy-Israel 2019 שישי -חמישי  10-11.1.19

symposium of autoimmunity and 

rheumatology 

 שיבא 

 ראשון  3.2.19

16:00-18:00 

 איכילוב, אולם עופר  המפגש הקליני 

  ישראל-התשיעי צרפת   הכנס שני 11.2.2019
 

כנס של פרופ׳ רוזנר  

   וד״ר רוזנבאום 

 חיפה

 

 Complement regulation and רביעי -שני 11-13.2.2019

human diseases. A workshop at 

the Hebrew university 

 כנס של פרופ׳ מבורך 

 ירושלים 

הישראלי    הכנס השנתי של האיגוד שבת -חמישי  11-13.4.2019

 לראומטולוגיה 

 הילטון תל אביב 

12.5.19    

 

 ראשון 

16:00-18:00 

 איכילוב, אולם עופר  המפגש הקליני  

 מדריד   EULAR meeting שבת - רביעי 12-15.6.2019

 שישי  5.7.19

09:00-13:00 

 איכילוב, אולם עופר  המפגש הקליני המסכם 

 ופרם א חסות ניב

  Novartisבחסות כנס משותף ראומטולוגי דרמטולוגי  חמישי  25.7.19

    

Rabin Medical Center  thThe 7 רביעי  18.9.2019

Interdisciplinary Conference in 

Rheumatology 

The air in the rheum: interface of 

pulmonary diseases and 

rheumatology 

כנס של פרופ׳ יאיר  

 מולד 



 חמישי  31.10.2019

8:00-18:30 

 אביב -עזריאלי, תל  הכנה לשלב ב׳ עבור המתמחים 

 ACR meeting  Atlanta , Georgia  רביעי   -שישי  8-13.11.2019

 Rocheבחסות  Year in Review שישי    29.11.19

וראומטולוגיה כנס דימות   חמישי  5.12.19  Abbvie בחסות  

כנס החורף של האיגוד הישראלי   שבת   -חמישי  12-14.12.2019

 לראומטולוגיה 

מלון מצודת דוד,  

 ירושלים 

 איכילוב, אולם עופר  המפגש הקליני  ראשון  12.1.2020

  עורקים טמפורלים  USקורס   שישי   -חמישי  30-31.1.2020

 שנתי  -הכנס הראומטולוגי הבינלאומי הדו  שני 24.2.2020
 

 חיפה ’רמב"ם

 ראשון  15.3.2020

16:00-18:00 

 איכילוב, אולם עופר  המפגש הקליני 

הכנס השנתי של האיגוד הישראלי   שבת   -חמישי  2-4.4.2020

 לראומטולוגיה 

 דן כרמל, חיפה 

3.5.2020 

 

 ראשון 

16:00-18:00 

 איכילוב, אולם עופר  המפגש הקליני 

 Neopharm    בחסות  קורס אינטראקטיבי למתמחים שישי -חמישי  7-8.5.2020

 פרנקפורט  EULAR meeting שבת - רביעי 3-6.6.2020

 Neopharm בחסות  קליני מסכםמפגש   שישי  3.7.2020

הכנס השנתי של האיגוד לרפואה   שבת   -חמישי  9-11.7.2020

 פנימית

 מלון פסטורל,  

 כפר בלום 

ראומטולוגיה - קורס גנטיקה  רביעי  22.7.2020  Sanofi בחסות  

 Novartis בחסות  SpA school חמישי  .10-11 9.2020

 מלון קרלטון 

 The 8th Rabin Medical Center רביעי  14.10.2020
Interdisciplinary Conference in 
Rheumatology : The multi-faces of 
the butterfly: Lupus conference 
 

 מלון דניאל הרצליה 

 Roche בחסות  Physical examination course רביעי חמישי  21-22.10.2020

 מלון קרלטון 

 וושינגטון  ACR meeting שלישי -שישי  6-10.11.2020

  Pfizer בחסות  Year in Review שישי   27.11.2020

כנס החורף של האיגוד הישראלי    17-18.12.2020
 לראומטולוגיה 

 

 

  

 

 


