
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 סדנהלשמח להזמינכם לסופשבוע ו איגוד רופאי בריאות הציבור
 "הווה ועתיד": בנושאהשנתית של האיגוד 

 2011בפברואר  11-11בתאריכים  שתתקיים
 

הדורשים דיון מעמיק. מעותיים במקצוע בריאות הציבור, בשנים האחרונות אנו ניצבים מול שינויים ואתגרים מש

גומלין בין הגורמים השונים המשפיעים על בריאות הציבור, מדיניות המחקר, יחסי הני על כיוו לשכותלדיון ה

שכבר החלו בעקבות  תהליכיםבהתקדמות ובריאות, חקיקה, מעמד פרופסיונאלי ועוד. בכדי לאפשר המשך דיון 

ותפות מפעילויות מש הנותיל במהלכה תוכלו גםנוספת, אנו שמחים להזמינכם לסדנה  ,הסדנה בשנה שעברה

אנו פונים גם לגמלאים שבינינו להגיע ולתרום מזמנם ומניסיונם, ולסייע לנו להגיע  עם בני המשפחה.יחד 

 אל היעדים שימצבו את המקצוע שלנו כתחום מרכזי בעולם הרפואה.

 

 שני נושאים עיקריים, עליהם נמשיך לדון:בנו בעבודה בקבוצות החלשקיימנו בשנה שעברה  סדנהב

 

 ים בבריאות הציבור וחיזוק מעמד רופא בריאות הציבור:הכשרת מתמח .1

 רופא ברה"צ: איכות הבוחרים בתחום, איכות ההתמחות של חיזוק מעמדו  .א

 עדכון סילבוס ההתמחות בבריאות הציבור .ב

 

 :עתיד בריאות הציבור ומקומה בישראל .2

 ונים שעוסקים בנושאושותפות עם הגורמים הש חיזוק פורום בריאות הציבור כקואליציה שתשמש ארגון גג .א

 חקיקה ראשית/משנית בנושאי בריאות הציבור והאדםקידום  .ב

 קידום מדיניות בריאות .ג

 חיזוק שיתוף הפעולה הקיים בין האיגוד לתוכניות בריאות הציבור בישראל .ד

 ה״צ חמים בתקשורת( לנושאי ברrapid response teamצוות תגובה מהירה ) .ה

 ניירות עמדהכתיבת  .ו

ה״צ בתוך תוכנית המדדים הלאומית בקהילה )שירותי בריאות הציבור עבור תחומי בר י איכותמדדקידום ושילוב  .ז

 קופות החולים( ובבתי החולים

 מיסוד ועדות אתיקה )הלסינקי( ייחודיות למחקרים בבריאות הציבור .ח



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ם.ולקבוע נהלי עבודה שיבטיחו השגת היעדי ך הדיוניםילהמשעתה נבקש לעדכן בהתקדמות, 

הסדנה תתקיים לטובת  .תועבר על ידי מומחה בתחוםו שעות 4-שתארך כ סדנת תקשורת למשתתפיםנקיים 

 הכשרת חברי האיגוד בתגובות לתקשורת על אירועים חדשותיים שוטפים.

החייאה של האגודה האפידמיולוגית ובשאלה אם זהו וההתכנות של דון בסדנה על עצם הצורך בנוסף, נ

 תפקידנו.

 

 של המלון ובחדרי הקלאסיק באגף לקס  -על שפת הכנרת בחדרי דה נוף גינוסר ון הסדנה תתקיים במל

 .הוילג'

  לחץ כאן לאתר המלון

 

 :משוער לוח זמנים

 

 11.2.2011 –יום שישי 

 

 מליאה משותפת – 10:30-12:30

 דיונים במקביל בשתי קבוצות: – 13:30-10:00

 הכשרת מתמחים בבריאות הציבור וחיזוק מעמד רופא בריאות הציבור    .1

 עתיד בריאות הציבור ומקומה בישראל    .2

 ארוחת ערב – 10:00

 פעילות משותפת – 20:30

 

   11.2.2011 –יום שבת 

 

 ארוחת בוקר – 0:00

 המשך דיונים בקבוצות – 0:00-11:00

 דיון מסכם במליאה המשותפת – 11:00-13:00

 הכינרתפעילות משותפת באזור  – 13:30

 
 

https://www.ginosar.co.il/?RefFrom=GoogleAds_IL_BRAND_HEB&keyword=%25D7%25A0%25D7%2595%25D7%25A3%2520%25D7%2592%25D7%25A0%25D7%2595%25D7%25A1%25D7%25A8%2520%25D7%2598%25D7%2591%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%2594&campaignID=108810521&matchtype=b&lp=http://www.gi


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 לחדרים:והעלויות להלן האפשרויות 

 

 

עלות למי שאינו חבר 
 איגוד 

עלות לחבר איגוד / 
 גימלאי  

 מלון גינוסר  -חדר דלקס

 ₪708  ₪908  זוג

 ₪593  ₪793  יחיד

 ₪1,006  ₪1,206  שלושה מבוגרים

 ₪897  ₪1,097  זוג וילד בחדר הורים 

 ₪1,087  ₪1,287  זוג ושני ילדים בחדר הורים 

 ₪1,616  ₪1,816  זוג ושני ילדים בשני חדרים עם דלת מקשרת 

 ₪1,616  ₪1,816  זוג ושלושה ילדים בשני חדרים עם דלת מקשרת 

 ₪30  ₪30   תינוק 

 חדרים בגינוסר וילג'

 גינוסר וילג' -חדר קלאסיק וילאג'

 ₪559  ₪759  זוג

 ₪445  ₪645  דיחי

 ₪720  ₪920  שלושה מבוגרים

 ₪749  ₪949  זוג וילד בחדר הורים 

 ₪938  ₪1,138  זוג ושני ילדים בחדר הורים 

 ₪1,318  ₪1,518  זוג ושני ילדים בשני חדרים עם דלת מקשרת 

 ₪1,318  ₪1,518  זוג ושלושה ילדים בשני חדרים עם דלת מקשרת 

 ₪30  ₪30   תינוק 

 גינוסר וילג' -דה משפחתית  יחי

 ₪1,202  ₪1,402  זוג ושלושה ילדים ביחידה  משפחתית 

 תוספות 

 ₪70  ₪70  ארוחת צהריים קלה יום שישי מבוגר 

 ₪70  ₪70  ארוחת צהריים קלה יום שישי ילדים 

 ₪104  ₪104  ארוחת צהריים יום שבת למבוגר 

 ₪55  ₪55  ארוחת צהריים יום שבת לילד 

 השתתפות ללא לינה 

 ₪100  ₪150  יום שישי -השתתפות ללא לינה

 ₪100  ₪150  יום שבת -השתתפות ללא לינה 

 ₪200  ₪300  ימים שישי ושבת  -השתתפות ללא לינה

  0-2, תינוק 2-12הערות :  ילד 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .2010-ו 2016-* מי ששילם דמי חבר ב

 
 וכוללים מע"מ. כולל לינה, ארוחת ערב ביום שישי וארוחת בוקר ביום שבת, ההמחירים הם לחצי פנסיון

  03-4314444או להתקשר לטלפון:  בית קנדה תל אביב ,1ן ע"י חברת ארטרא נירים אורגהכנס מ
 
 

  להרשמה לחץ כאן

(http://www.reg.co.il/phws17) 
 

 
 (phws@ortra.com) לחץ כאןלשאלות  ובירורים ניתן לשלוח מייל לתיבת הסדנה 
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