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 מיקום ופרטים נוספים נושא שעות ימי השבוע  תאריך

 :כנס שנתי    00:11-00:11 ראשון 13.9.2020
Systemic Sclerosis and ILD 
Prof Oliver Distler 
Case presentations and discussion 

Zoom meeting 

 בחסות

Boehringer 

Ingelheim 

 26th Paediatric Rheumatology European  שישי -רביעי 02-02.2.0202
Society (PReS) 2020 e-Congress 

 

 כנס וירטואלי

 The 8th Rabin Medical Center 00:11-00:11 רביעי 22.22.0202
Interdisciplinary Conference in 
Rheumatology: The multi-faces of the 
butterfly: Lupus conference 
 

 כנס וירטואלי

 כנס וירטואלי הכנס השנתי של האיגוד הישראלי לראומטולוגיה  שישי -חמישי 00-02.22.0202

 כנס וירטואלי ACR meeting  שלישי-שישי 2-2.22.0202

 -MOAs of Biological Therapies in SpA 01:11-00:11 שני 02.22.0202
focus on IL17 

  פרופ׳ דירק אלווט

 בחסות

 Novartis 

 בחסות PET-CT in Large Vessel Vasculitis 03:81:01:81 חמישי 26.11.2020

 Roche 

  SPAבנושא   EULAR - ACRעדכוני  16:00-17:00 ראשון  6.12.2020
 פרופ׳ גלב סלובודין, ד״ר אריק פולצ׳ק

 בחסות

 Novartis 

 האוטואימוני  –הכינוס הריאומטולוגי   ראשון 22.20.0202
 יוון –איטליה  –המשולש : ישראל 

) שינפלד/ טובי/  חיפה

 עמיטל

 Update on COVID-19 and rheumatic 01:11-00:11 חמישי 17.12.2020
disease 

על   Debate, ד״ר חיתאם, ד״ר יולנדה בראון
 פרופ׳ לידר מול פרופ׳ אלקיים -רפואה מרחוק

 בחסות 

Gilead 

 The new era of etanercept 00:11-00:11 שלישי 00.20.0202
Jurgen Braun 
 

 בחסות 

Sandoz 

 Highlights from the ACR meeting 2020 00:11-03:81 ראשון 2.2.0202
RA-    בע פוקרויש אליד״ר  
Checkpoint inhibitors- רמרב ליד  פרופ׳  

 בחסות

 Roche 

  כנס החורף של האיגוד הישראלי לראומטולוגיה 00:81-01:11 חמישי 1.2.0202

 Highlights from the ACR meeting 2020 00:11-03:81 ראשון 21.2.0202
 SLE- טלי אביתרד״ר   
 Gout- יו פזד״ר ז  

 בחסות

Roche  

 Highlights from the ACR meeting 2020 00:11-03:81 ראשון 22.2.0202
 Periodic autoinflammatory diseases-  

 צבי -בן אילד״ר 
 Vasculitis-פרופ׳ גבי ברויאר 

 בחסות

Roche 
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 בחסות מפגש קליני 00:11-03:11 ראשון 22.0.0202

Janssen 

 

בדלקת מפרקים  IL-17 או חוסמי TNF חוסמי 00:11 רביעי 21.0.0202

  יתרונות וחסרונות -פסוריאטית 

 
TNF blockers or anti IL-17 in psoriatic 
arthritis : pro’s and con’s  

 
 ד״ר דבי זיסמןם ופרופ׳ אורי אלקיי 

 בחסות

 Lilly 

 בחסות HRCT workshop 00:11-03:11 שני-ראשון 21-22.2.2021

Boehringer 

Ingelheim 

 בחסות HRCT workshop 03:11-00:11 שני-ראשון 0-2.2.0202..0

Boehringer 

Ingelheim 

  00:11-03:11 ראשון  1.2.0202
 מפגש קליני

 בחסות

 Neopharm 

 מרצה אורח

 The JAK-STAT pathway, class effect or 03:11 -20:00 חמישי  11.3.2021 
uniqueness 
Prof. Christopher Edwards  

 בחסות

 Abbvie 

 בחסות  SPA  school  שישי-חמישי 18-19.3.2021

 Novartis 

 ILD and rheumatic disease 00:11-03:81 ראשון 02.2.0202
Joint Rheumatology and Pulmonology 
meeting- SMILER (iSraeli Multi-disciplinary 
Interstitial Lung disEase forum) 
Case presentations and discussion 

 

 כנס וירטואלי  בשלב זה (   ( כנס שנתי  שישי -חמישי 00-02.2.0202
  

Neopharm-  

אורח המרצ  

   Abbvie- 

 מרצה אורח

 בחסות HRCT workshop 03:11-00:11 שני-ראשון 02.2-02.2.0202

Boehringer 

Ingelheim 

 EULAR Paris  שבת-רביעי 2-5.6.2021

Neopharm דיווחים 
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 0202לוח חגים 

 02-01.0:  0202פורים 

 01.2-2.2:  0202פסח  

 0.2-יום שישי לפני הפסחא

 2.2- 5.4 א:פסח

 1.2יום השואה: 

 20.2-20.2ראמדן: 

 22.2עלית ישו השמיימה: 

 22.2-22.2כרון: ייום הז

 22.2-22.2יום העצמות: 

 02.2-22.2 ל״ג בעומר:

 22.2-22.2-עיד אל פיטר

 22.2-21.2שבועות: 

 02.2יום שני לשבועות )נוצרי(: 

 01.1צום תשעה באב: 

 02.1-02.1 ) חג הקורבן( עיד אל אדחה

  22.2-22.2יום כיפור: 

 2..02.2-0סוכות:

 22-2.20..0חנוכה:

 02.20-02.20חג המולד: 

 

 בחסות Year in Review  שישי  25.6.2021

 Pfizer 

   

 בחסות מפגש קליני   00:11-03:11 ראשון 4.7.2021

Abbvie  

22.22.0202    
The 9th Rabin Medical Center 
Interdisciplinary Conference in 
Rheumatology 
The interface of rheumatic diseases with 
malignancy 

 

 כנס וירטואלי

  ACR  שלישי -שישי  2-2.22.0202

ביוזמה וארגון  המכון     meeting Precision medicine  שישי -חמישי 02-02.2.0200

 הראומטולוגי באיכילוב
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