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 הערות:

 פעילויות בלעדיות של האיגוד מודגשות בצבע אפור 
 08:00-09:00יומיים תתקיים הרצאה למתמחים בין השעות -האיגוד החד בימי כנסי  

 14:00-19:00ומפגש מתמחים לפתרון שאלות בין השעות 

 מתואמים רשומים למטה, בנפרד ותרועי חבריא 
 
 
 
 

 אחריות והערות מיקום / מארגן אירוע תאריכים 

1 04-08.09.2021 2021ERS    וירטואלי  

 פרופ' צבי פרידלנדר  ZOOM 2021כנס הכנה לסל  12.09.2021 2

3 17-20.10.2021 CHEST 2021 
אונליין/ אורלנדו, 

  ארה"ב

4 
  אביב-ללון דן תמ 1כנס איגוד  27.10.2021

 ד"ר מיכל שטיינברג

 , הלל יפהאסף הרופאבילינסון, 

5 
  אביב-ללון דן תמ 2כנס איגוד   01.12.2021

 ד"ר דרור רוזנגרטן

נהריה, לניאדו,               סורוקה, העמק, 
 נציג קהילה

6 
03.01.2022 

' ריאות בחינה חלק א
  ()כתב

 דניאל קינגד"ר 

 וועדת הבחינות

7 
נה חלק ב' ריאות בחי 05.01.2022

  פה(-)בעל
 דניאל קינגד"ר 

 וועדת הבחינות

כנס בשיתוף איגוד   12.01.2022 8
 TBD  אביב-ללון דן תמ  מחלות זיהומיות

9 
  אביב-ללון דן תמ 3כנס איגוד   09.02.2022

 ד"ר דניאל בן דיין

 ברזילי, אסותא שיבא, הדסה,

10 
23.03.2022  

 

 כנס סרטן ריאות 

 תחומי -רב

 לון דן פנורמה,מ

 אביב-תל

 

 ד"ר אמיר און

11 
  אביב-ללון דן תמ 4כנס איגוד   11.05.2022

 פרופ' יוחאי אדיר

שערי צדק, כרמל, איכילוב, 
 רמב"ם

12 13-18.05.2022 ATS  2022 סאן פרנסיסקו,  
  ארה"ב

 וועד האיגוד מלון דן אילת כנס שנתי 15-18.06.2022 13

14 
13.07.2022  

 
  אביב-ללון דן תמ 5ד כנס איגו

 שי -ר אמיר ברד"

 , מאיר, קפלן, וולפסון, זיו

 בני ציון

15 
 2022כנס הכנה לסל  10.08.2022

ZOOM / 

 מלון סיטי טאוור
 

16 03-07.09.2022 ERS 2022 ברצלונה, ספרד  
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 רועי חברות מתואמיםיא

06.10.2021 
( 9:00-15:00מפגש חד יומי )

 Early lung cancer בנושא 
diagnosis & treatment   

 AZחברת  מרכז רפואי כרמל

, 21 אוגוסט
, 21 אוקטובר
 21דצמבר 

SMILER 
 ד"ר מייק סגל

 ד"ר לירן לוי
 BIחברת 

22.12.2021 
 IP-Interventionalכנס 

Pulmonology 

  ד"ר יבגני גרשמן

 מרכז רפואי רבין
TBD 

06.01.2022 WEBINAR חברת  עם פרופ' בארט צ'ליGSK 

27-28.01.2022 
 הכנס המולטידיספלינרי 

 TYPE-2בנושא הראשון 
INFLAMMATION 

 SANOFIחברת  

    

    

 בארגון האיגוד םרועייא

 , 21נובמבר 

 , 22ינואר 

, 22 , מאי22 מרץ
 , 22 יולי

 22 ספטמבר

 (ZOOM) מפגשי פורום זיהומי דרכי נשימה
מיכל ד"ר 

 , שטיינברג

  כהן ריה "רד

mailto:adir-sh@zahav.net.il
mailto:amirb@bmc.gov.il
mailto:daniellbd7@gmail.com
mailto:Michalsh4@clalit.org.il
mailto:drorros@clalit.org.il
mailto:ISP@ima.gov.il

