






1014 רופאים חברי החברה

844 י"חברי הר

83% י"אחוז רופאים חברי הר

170 י"שאינם חברי הר

25 חברים נלווים





590,959.00כ"סה

633,006.88 יתרת פתיחה

59,000.00 דמי חבר

7,196.00 ריביות

110,293.26 הוצאות



השתתפות במימון סדנת הכנה  

10.000₪' לבחינה בשלב ב

100.000₪סבסוד כנס החורף 

100.000₪מלגות ומענקי מחקר 

תהיה עליה בהוצאות כיוון שהעלנו את  2017השנה 

סטודנטים  , בכנס הקיץ מתמחים)הסבסוד לכנסים 

ואת הסכום של המלגות( לא שלמו כללוגימלאים

2016הוצאות 



קרן מלגות ומענקי מחקר 
החברה הישראלית  של החדשה 

לפדיאטריה אמבולטורית  
בישראלבהסתדרות הרפואית 

א  "מתקציב חיפ20%תתבסס על 
.(100.000₪סביב )



א"מתקציב חיפ20%-בנוסף ל

מילגה למחקר על  

תזונת תינוקות  

ס"וילדים עד גיל בי

מילגה למחקר על  

תזונת ילדים ונוער



(צעירים)מלגת פוסטרים 

.כיסוי הוצאות בגין הצגת מחקרים בפורומים בינלאומיים

:  החזר הוצאות כנגד קבלות ואישורים: הלכה למעשה

ל  "לינה בחו, רישום אישי בכנס, כרטיס טיסה במחלקת תיירים

פ הסכומים המאושרים על ידי שלטונות המס "והוצאות שהייה ע

1.500$עד לסכום מרבי של 

ל"מלגת השתלמות בחו
למשך שבועיים, מתמחים בקהילה

מילגה+ טיסה 



(ר"יו+ א”חברי חיפ3+ א "חיפנציגי ועד 3)חברים7בת ועדה : ניהול

:תנאי סף להגשת מועמדות

מזה לפחות שנתייםא”חבר חיפMDהמועמד •

סק בפועל ברפואת ילדים אמבולטורית בהווה או בעבר בישראלוע•

לא תאושר הגשתן של יותר משתי עבודות על ידי מועמד יחיד או  •

.גוף ארגוני אחד בכל פעםי "עשלוש עבודות 



אתר  

אינטרנטי 









 קהילתית כאשר כל  ילדים ברפאות ( 4-5)חשובים סיכומי מאמרים

אחרונים  מובאות ממאמרים + ביקורת /דיון+ מאמר זוכה לציטוט 

(שורה תחתונה)הדיון ודגש של רלוונטיים לדיון ומקורות אחרים 

 סיכום בסגנוןCME מעט יותר מפורט וארוך  ודיון עם שאלון

לימוד עצמילהמשך מומחי על בנושא והמלצות פעולה של בשיתוף 

 ילדים ובושל מדור בתזונה

סיכום מאמרים רלבנטיים

בעריכה מדעית לא תלויה

אך בחסות  

רבעוני על רפואת ילדים( חדשון)ניוזלטר 



יעקב פרופ , ריינגלדר סטיבן "ד: עורכים ומחברים
שמעון ברקר "ודאורקין

א"יפחשלהאינטרנטבאתריפורסם

ישנים יהיו זמינים באינטרנט כפי שהיה עד כהגליונות

 הערות  , מקוון להגשת הצעותבאתר יהיה טופס
ונשמח לשיתוף פעולהוביקורות 



שתופי פעולה
ק"חיפ, האיגוד, י"הר

עמותת גושן

החברה לגינקולוגית  , איגוד כירורגים ילדים

האיגוד לרפואת משפחה, ילדות ונערות

כנס שיכוך כאב דרום

בית חולים דנה , לניאדו, הלל יפה: בתי חולים

דואק



כינוס שינה ילדים

דואק-ח דנה"בי

19.07

  נושאים ואספקטים שונים

ברפואת שינה בילדים  

ללא עלות

כולל ארוחת צהריים

כולל חניה

נדרשת הרשמה מוקדמת









כנסים

יוני מרץ-פברוארדצמבר



3 2 1



מחיר לזוג

2,640₪רויאל ביץ 
1,820₪רויאל גארדן

1,650₪ספורט קלאב  





צ"הפלגה ביום חמישי אחה

עגינה בקפריסין בצהרי יום שישי

הפלגה בחזרה בצאת השבת





Full)המנייןמןחבר-א Member)

Associated)המנייןמןשלאחברב- Member)

Affiliated)נלווהחבר-ג Member)

International)חוץחבר-ד Member)

Honorary)כבודעמית-ה Member)



Full)המנייןמןחבר-א Member)עלבמקצועאוילדיםברפואתמומחה.ולהיבחרלבחורלרבותמלאותזכויות

Associated)המנייןמןשלאחבר-ב Member)פעיללחברולהתמנותהחברהבפעילויותחלקליטולרשאי

.ילדיםברפואתבפועלסקועהרופא.לוועדלהיבחראולבחורזכותבעלאינואךהחברהשלמקצועיותבוועדות

Affiliated)נלווהחבר-ג Member)שאינוחברMD.וסדנאותכנסיםהטללמעטשנתייםחברמדמיטורפ.

.ב"וכיוהמשפחהלבריאותתחנות,ילדיםומחלקותבמרפאותהעובדיםמוסמכיםואחיותאחים1.

בישראלהמיילדותבארגוןהחברותמילדות2.

מוסמכותהנקהמדריכות3.

,התפתחותייםפסיכולוגיםלרבותמשפחתיוטיפולבילדיםמיוחדענייןאוהתמחותעםקלינייםפסיכולוגים4.

ומשפחותיהםבילדיםוטיפולהערכה,באבחוןהעוסקיםסוציאלייםעובדים

ופיזיותרפיסטיםבעיסוקמרפאים5.

תקשורתקלינאיי6.

(כירופרקטיקה,אקופונקטורה)י"הרידיעלהמוכרותהדיסציפלינותבאחתמשלימהברפואההעוסקים7.

י"עהוכרהומומחיותםמוכרבמוסדנרכשהשמיומנותםובלבדילדיםבמטפליםמקצועםובמסגרת

.המתאימיםהמוסדות

International)חוץחבר-ד Member)ארוכותל"בחושוההאוישראלתושבשאינומומחהילדיםרופא.

Honorary)כבודעמית-ה Member)עלהוקרהכלפיולהביעמבקשתשהחברהלמיהניתניםותוארמעמד

.ובעולםבארץהילדיםלרפואתהמיוחדתתרומתו



:הכנס היום נערך בארבע אולמות

אולם כפול בקומה  ( + ישראל )אולמות בקומת הכנסים 3

אייפורנטבו תתקיים גם ישיבת ה–2

אולם זה וכן בהדפס בכניסה לכולו בלוח ז הכנס "לו

התכנית המדעית

10:30הפסקות הקפה וביקור בתערוכה תהיינה בשעות 

12:30עד 12:00וכן 11:00עד 

יש שני אזורים לתערוכה ואתם מתבקשים לבקר בכל 

הדוכנים

כנגד שוברים  14:00הכניסה לארוחת צהריים החל משעה 







ינק'העומדת בראש חברת ט–אורלי רחמים 

מפיקת הכנס–יפה פסקין 
יד ימינה–רועי מרום 

רישום משתתפים –מיכל גרטי 
חברת גיל טייכמן על הציוד האורקולי 

דן פנורמה-כנסים ' מחמלון דן כרמל –שירי בן חור ליבר 




