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 נוכחים: 

 , ד"ר מיכל ברומברג פרופ' חגי לוין, פרופ'  נדב דוידוביץ, ד"ר ערן קופל, ד"ר איריס רסולי 

 

 –  5דור 

  ם רק להיבטי להתייחסאין שום מידע לגבי חדירה לפרטיות, ניצול המרכז הציבורי, הפרעות קשב וריכוז. לא חייב  

 של הקרינה. אולי אנחנו צריכים לצאת למשרד הבריאות לשים את הדברים על השולחן.  םהפיזיקליי 

 יש להיזהר מכל המוקשים ולעשות את זה בתיאום. יש לגבש קואליציה שפויה.  

 ואליציה עם חיים וסביבה או פורום בריאות הציבור. הק

 אולי נעשה פורום בריאות הציבור ישיבה בנושא. 

 נעשה וובינר על זה. 

 חגי ידבר עם תהילה, ערן יצטרף.  – נבחן וובינר עם המכון הישראלי לדמוקרטיה 

 . ( כרגע במגעים עם המכון הישראלי לדמוקרטיה לגבי הצעת חוק על מעקב אחר האזרח)

 על ההשפעות הפיזיולוגיות, ניתן להזמין אותם בתור דוברים.  ע מסתכלים בעיקר תנוד

 

 

 את יעדי הסדנה.סדנה ויש לנו הזדמנות לממש קיימנו בפברואר  

אנחנו צריכים להגיד דרישות קונקרטיות שצריך ליישם. לעשות  יעים תוכנית עם המלצות ספציפיות?  איך אנחנו מצ 

רד. עדיין יש הבנה שצריך לחזק את המקצוע. חגי שלח את המסמך של מאיה  בתהליך משתף, יחד עם המש

 וינטר. 

ך מתקדמים בבריאות הציבור  ואיך אנחנו משיגים את זה? איאיך אנחנו יוצאים עם תוכנית? מה אנחנו רוצים?  

 בישראל? 

 ברגע שהמקצוע מרוסק מבחינה מקצועית, אין עתיד למקצוע.   

 חקירה/ועדת רפורמה בבריאות הציבור? או שצריך בשיתוף ? האם צריך ועדת  

הדברים קיימים, קיים בכנסת בועדת קורונה. אפשר להוציא מזה את הצרכים העיקריים. כל ועדה שתוקם, הרכבה  

 יקבע את המסקנות.  

 כאיגוד צריכים להוציא מסמך שיהיה מוכן כבר שמגיע דיון אנו נשים אותו על השולחן.  אנחנו

 וון את מאיה לנושא. חגי יכ

 

 נדב צריך עזרה,    - חיבור בחינת שלב א'
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 באפידמיולוגיה אפשר לשנות את המספרים ולהשאיר את אותה השאלה. 

 נדב, מיכל, חגי, צריך להוסיף מישהו מחיפה.  –צוות 

 נדב ומיכל יעשו שיחה עם רחל מהר"י. הבחינה בספטמבר. 

 ה רפרנס. כל שאלה צריכה להופיע בסילבוס וצריך להיות ל

 אולי זוהר מור ירצה להחליף את נדב. 

 יש להכין תבנית למייל עם סילבוס ודוגמת שאלה. 

 

 גדלה מאוד ולא תמיד רלוונטית.  – קבוצת ווטסאפ של בריאות הציבור 

 גונית, ניתן להעיר בפרטי על שעות או נושאים שלא קשורים. -סוף סוף יש קבוצה רב 

לכתוב עמוד קצר, סיום תקופת ההסגר, מבט קדימה. עברנו תקופה מאתגרת, עמדנו בחזית, זה הזמן לחזק את  

 בריאות הציבור ואת העשיה של האיגוד, אנחנו רוצים שתצטרפו. ככל שהאיגוד גדל ככה הוא  

 ציפי( )האיגוד אינו רק של רופאים, כל העוסקים בבריאות הציבור מוזמנים לחזק את מעמד האיגוד.

 

 להפנות את תשומת לב האנשים.  –לנסח כללי התנהגות לקבוצה  

 

 יום הבינלאומי ללא עישון, אנחנו חלק מהקואליציה. יהיה בקנה מידה יותר מצומצם. לא ידוע מה יהיה בכנסת. 

 אנחנו רוצים לקדם אקדמיה נקייה מעישון. בתחום הליבה, במחקר, יהיה מדיניות למניעת עישון.  

 ילגות מחברות הטבק. ד"ר אסנת בשקין, מרכזת את הנושא. לא יקבלו מ 

 בהר"י אנחנו שחקן קטן יחסית. ככל שיש לנו דרישות קונקרטיות, כך אפשר להשיג אותם. 

 

 . לשלוח בקבוצה עודדנו שיצא עכשיו. קטעים שהופענו בתקשורת  aspherהמיזם שיעל מובילה, שקיבלנו מענק מ

 

   ASPHERביום חמישי יהיה הנשיא של  

 

 מה דעתנו על השתתפות בביקורים של אנשים בעלי מוגבלויות? נדב שלח מייל  

אנחנו ממעטים להתערב באמירה איגודית, לבין הרצון העז שתהיה חוות דעת של רופא מומחה בבריאות הציבור,  

 אפשר לפתח את התחום של חוות דעת פרטיות, כשכן מבקשים אין לנו אנשים שיכולים לעשות את זה. 

 חוות דעת אישית בתשלום. בלמקר תכתוב עבורם  פרופ' אילנה   ליאו
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 האם האיגוד רוצה להגיד משהו על תורנויות של רופאים? 

אנחנו בהחלט יכולים להוציא אמירה שבריאות הציבור חשובה גם לעוסקים ברפואה. מתחבר לעקרון של בית  

 חולים מקדם בריאות. חגי יוציא הודעה לתקשורת. 

 מסרים: 

 קידום בריאות הוא גם לעוסקים בבריאות 

 אנחנו לא נכנסים לרזולוציה של איך יתפעלו את זה. פשוט המסר צריך להיות אנחנו תומכים בקיצור התורנות. 

 להכניס רפואה מונעת טעויות, להכניס מונחים מתחום בריאות הציבור. 

 

 חשוב לעשות הרבה דברים שהם לא קורונה.  –כנס 

 יולי. -כנס אינטרנטי, ניתן לעשות ביוני

 

 


