
 

 3מתוך  1עמוד 

 2018 ינואר - תשע"ח שבט

 שלום רב,

האירוח ההשתתפות ואת ת סבסדמחיפ"א ( בעיצומה. 2018במרץ  22-24)כנס האביב ההרשמה ל

 בבחינת כל הקודם זוכה )מספר החדרים מוגבל(. לחברי החברה ובני/בנות זוגם 20%-ב

תערך כולה  התכנית המדעית והחברתית של הכנסאירוח הכנס הוא על בסיס שלושה בתי מלון כאשר 

ם חלק, חדרי אירוחמאה כ, ובו הנמצא בעמק החולה, בין ראש פינה לקריית שמונה במלון גליליון

ממוקם ה מלון אחוזת ירדן שני המלונות האחרים הם ותינוק. 2זוג + לאירוח משפחתי של  מתאימים

 מרווחים צמודי מרפסתחדרים ובו  ממלון גליליוןדקות  5-7מרחק נסיעה של , בכניסה ליסוד המעלה

סיעה של במרחק ננמצא ו בקרבת מעיינות בקיבוץ גונןהשוכן , נופי גונן כפר הנופשו כפריתה סביבב

 .שני סוגי דירותבכפר . דקות ממלון הכנס 15–כ

 . מלון גליליוןשל במרכז הכנסים  מנהתתקיי חברתיתהו)המפורטת בהמשך(  מדעיתהתכנית ה

 יוסי יסעורפרופסור ו של הרצאתומושב פתיחה תערך  קבלת פניםקוקטייל , לאחר יום חמישיב

 הגיון ורגש בקבלת ההחלטות.על  )פרופסור למינהל עסקים, המרכז האקדמי רופין(

 .מתי כספילאחר ההרצאה תתקיים הופעה של המלחין והיוצר 

תתקיים פעילות חברתית למשפחות במחיר  –לרופאי הכנס  תכנית מדעיתבבוקר, במקביל ליום שישי ב

, תוך שמירה על קדושת השבת, תתקיים ערב. בטיול לעיר צפת( ובמרכזה למשתתף ₪ 50סמלי )

  .פוליטיקה בעידן הפייס, וכותרתה: עמית סגלהרצאה של הפרשן הפוליטי של ערוץ החדשות, 

 מספר המקומות מוגבל –מהרו והרשמו 

 

 בברכה

  יו"ר חיפ"א – ד"ר שמעון ברק

 המארגנת ההוועדיו"ר  –ד"ר הקטור רויזיו 

 

 לאתר הרישום

  

https://events.eventact.com/runreg2/event/RegForm.aspx?Event=29471&Company=312&Form=24904&Account=0&lang=he&hc=15015891&login=360879122184&hc=31857931
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 במרץ 22יום חמישי 

 19:45-20:15 קוקטייל קבלת פנים וביקור בתערוכה

 (.יושב ראש חיפ"אד"ר שמעון ברק ) –פתיחת הכנס 
 ד"ר צחי גרוסמן )מזכ"ל האיגוד לרפואת ילדים(. –דברי ברכה 

 .ההחלטות(: הגיון ורגש בקבלת מרכז האקדמי רופין, הפרופסור למינהל עסקיםפרופ' יוסי יסעור )

20:15-21:15 

 21:30 כספי במופע אישי ואינטימי מתי –"אינטימתי" 

 במרץ 23יום שישי 
 הצפון כמשל. -הרפואה בפריפריה 

  )מזכירה אקדמית( שטיין-, ד"ר חן זמיר)גזבר חיפ"א ויו"ר הועדה המאגנת( יושבי ראש: ד"ר הקטור רויזין

כולם שווים אבל יש השווים פחות: רפואה בפריפריה הגיאוגרפית,  – )יושב ראש חיפ"א( ד"ר שמעון ברק

 הכלכלית והחברתית בישראל

עבר, הווה  –רפואת הילדים בגליל (: מנהל מרכז בריאות הילד, קרית שמונה :)יקיר חיפ"א,  קריסטלד"ר חיים 

 ועתיד

 פאנל בהשתתפות: -הרפואה בצפון 

 ד''ר סלמאן זרקא, מנהל מרכז רפואי זיו, צפת 

  זוכה אות אביר איכות 2012עד  1991מר אהרון ולנסי, ראש המועצה האזורית גליל עליון בשנים .

 מטעם התנועה לאיכות השלטון. 2008השלטון לשנת 

 .ד''ר מנחם פישר, לשעבר מנהל מנהלת אצבע הגליל 

  ד''ר חיים קריסטל, מנהל מרכז בריאות הילד, קרית שמונה 

08:30-10:00 

 10:00-10:30 הפסקת קפה וביקור בתערוכה 

 )יו"ר ועדת ביקורת חיפ"א( צימרמןד''ר דינה )נציג חיפ"א ב"גושן"(,  יושבי ראש: ד''ר אלי גזלה

אונקולוגית ילדים בבית לומנהל היחידה נהר הירדן  מנהל רפואי של כפר) ד"ר הרצל גבריאל 10:30-10:40

 כפר נהר הירדן: חזון והגשמה: (עפולה, חולים "העמק"

טיפול ה (:מנהל היחידה למחלות זיהומיות בילדים המרכז הרפואי לגליל, נהריה) ד"ר דני גליקמן 10:40-11:00

  בילדים פליטים מסוריה

, ביה"ח והמכון להתפתחות הילד יחידה לנוירולוגית ילדים)רופא בכיר ב ד''ר מיכאל רוטשטיין 11:00-11:30

 תכ'לס  -טיפול תרופתי מתמשך בהפרעת קשב  - (דואק" לילדים-"דנה

גנטיקה , המרכז הרפואי קפלן, רחובות(: המכון לגנטיקה קלינית)רופא בכיר,  דר' אהוד בן 11:30-12:00

 כלוסיית ישראל לפי מגזרים יישומית: מחלות באו

10:30-12:00 

 12:00-12:30 הפסקת קפה וביקור בתערוכה

  )עורך "פדיטון"( ד''ר סטיבן ריינגולד)יו"ר ועדת מלגות(,  יושבי ראש: ד''ר גרטה בריל 

 נהל היחידה לפרמקולוגיה קלינית וטוקסיקולוגיה, מרכז רפואי אסף)מ פרופ' מתי ברקוביץ – 12:30-13:00

   off labelפרמקולוגיה הרופא(: 

קריטריונים לרפואת ילדים(:  מרכז שניידר, מכון לרפואת ריאותד"ר גיא שטויר )רופא בכיר ב – 13:00-13:30

 GINAלאבחון וטיפול אסתמה בילדים ע"פ 

נהל מרכז בריאות הילד של שרותי בריאות כללית מ)מזכ"ל חיפ"א ו פרופ' יעקב אורקין - 13:30-14:00

 ניתוח אירוע במרפאת ילדים - רפואה מתגוננתורפואית  אתיקה, סודיות: (באופקים

12:30-14:00 

 14:00 ארוחת צהריים קלה

 ערב חברתי ללא חילול שבת

 פוליטיקה בעידן הפייסבוק  (: פרשן הפוליטי של חברת החדשותעמית סגל )ה

20:30 

 במרץ 24יום שבת 
 סטיב ריינגולד ר "בהנחיית ד – שולחן עגול ללא חילול שבת

 (SHOOT THE SPEAKERSלמרצים )שו"ת 

11:00-12:30 
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 לויות: ע

. עלות האירוח בכל אחד מאפשרויות הלינה. שם יחשבו את הרישוםאתר בעלויות מדויקות ניתן לקבל 

הארוח כולל  .לחדר זוגי, שני לילות, על בסיס חצי פנסיוןלשם השוואת מחירים ומידע להלן מחיר 

 בתוספת עלותיחויבו  מלון גליליוןכמובן את ארוחות הערב איש איש במלונו. החפצים לסעוד ב

לפני עלות  מקום האירוח 
 סבסוד

חבר עלות ל
 חיפ"א

תוספת מבוגר 
 לארוחת אחת

תוספת ילד 
 לארוחת אחת

   ₪ 2,296  ₪ 2,870 גליליון מלון 

 ₪ 30 ₪ 70 ₪ 1,472  ₪ 1,840 ירדן האחוזת 

 ₪ 45 ₪ 55 ₪ 1,056  ₪ 1,320 נופי גונן 

 

  : *דמי רישום לכנס

 ₪ 50 חבר חיפ"א 

 ₪ 250 שאינו חבר חיפ"אמשתתף 

 חינם 12עד גיל מלווה 

 ₪ 50 12מלווה מעל גיל 

 

את כל התכנית המדעית של הכנס, התכנית החברתית )למעט עלות הטיול( ים ללודמי הרישום כ* 

 וארוחת צהריים קלה ביום שישי עם תום התכנית המדעית של הכנס. 
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