
התכנסות ורישום  08:30-09:00

תיירות רפואית בישראל - נתוני רקע    09:00-09:30
נועז בר ניר | יו"ר הוועידה          

הצגת התיירות הרפואית עפ"י דוח גרמן    09:30-09:50
פרופ' ארנון אפק | מנכ"ל משרד הבריאות  

חשיבות התיירות רפואית למערכת הבריאות בהיבט גלובלי  09:50-10:10
פרופ' מרדכי שני | חתן פרס ישראל ונשיא קרן מחקרים, המרכז הרפואי שיבא.           

לשעבר מנכ"ל משרד הבריאות  

פאנל הסדרת התיירות הרפואית במערכת הבריאות הציבורית  10:10-11:00
פרופ‘ ארנון אפק | מנכ”ל משרד הבריאות משתתפים:   

פרופ‘ רפאל ביאר | מנהל הקריה הרפואית רמב”ם   
ד"ר ליאוניד אידלמן | יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל    

ד“ר ערן הלפרן | יו“ר איגוד מנהלי בתי חולים ומנהל מרכז רפואי רבין   
זאב וורמברנד | מנהל כללי, מאוחדת   

שמואל בן יעקב | יו"ר האגודה לזכויות החולה   
נועז בר ניר | לשעבר מנכ"ל משרד התיירות וסמנכ"ל, שירותי בריאות כללית   

רוני לינדר | כתבת כלכלת בריאות, עיתון דה מרקר    
הפסקה וביקור בתערוכה  11:00-11:30

מגמות בתיירות רפואית   11:30-11:50
ג'קי עובדיה | "רעיון" ייעוץ אסטרטגי ומנכ"ל איגוד חברות תיירות רפואית  

פאנל אתיקה ותיירות רפואית    11:50-12:30
ד"ר בשארה בשראת | מנהל בית החולים נצרת משתתפים:   

עו"ד דניאל למברג | יועץ משפטי, האגודה הישראלית לתיירות רפואית               
ד"ר איתמר עופר | מנהל הרצליה מדיקל סנטר   

ד"ר תמי קרני | יו"ר הלשכה לאתיקה רפואית, ההסתדרות הרפואית בישראל   
רן רזניק | כתב ופרשן לענייני בריאות, ישראל היום   

ד"ר נמרוד רחמימוב | יו"ר ארגון רופאי המדינה   

הפסקה וביקור בתערוכה  12:30-13:00

פאנל כיצד ניתן לקצר את הבירוקרטיה בתחום?   13:00-13:30
גב‘ פאינה קירשנבאום | סגנית שר הפנים משתתפים:               

גב‘ אהובה זקן | סמנכ“ל בכיר לתקינה, תפעול ואיכות השירות, משרד התיירות   
מרק כצנלסון | יו"ר האגודה הישראלית לתיירות רפואית   

עו"ד איתן צפריר | צפריר ושות‘ - משרד עורכי דין               

פאנל כיצד מצילים את הענף לאור המשברים האחרונים לרבות "צוק איתן", השלכות המיסוי  13:30-14:10 
הצפוי על הענף והאם הממשלה צריכה לעזור בשיווק תיירות רפואית בחו"ל?  

דני אנגל | מנהל מערך השיווק, אסותא מרכזים רפואיים משתתפים:   
אלי גונן | נשיא התאחדות המלונות   
אמיר הלוי | מנכ"ל משרד התיירות   

פרופ' יוסי פרס | מנהל מרכז שניידר לרפואת ילדים   

ארוחת צהריים  14:10-15:00


