
הכנס השנתי
למערכת הבריאות 

28.2.18 | 08:30-15:00בישראל
מלון דן אכדיה, הרצליה

דמי השתתפות לצוותים רפואיים
ונציגי מערכת הבריאות:

� לנרשמים עד ה-21.2.18: 350 ש"ח + מע"מ
� לנרשמים מה-22.2.18 ועד יום הכנס: 450 ש"ח + מע"מ

* המחיר כולל ארוחת צהריים

דמי הרשמה לנציגי חברות:
� לנרשמים עד ה-21.2.18: 800 ש"ח + מע"מ

� לנרשמים מה-21.2.18 ועד יום הכנס: 900 ש"ח + מע"מ
* המחיר כולל ארוחת צהריים

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

התכנסות ורישום 08:30-09:00
 דברי פתיחה: יו"ר הכנס09:00-09:05

רן רזניק, כתב ופרשן לענייני בריאות, ישראל היום
ראיון אחד אחד על אחד עם:09:05-09:20

משה בר סימן טוב, מנכ״ל משרד הבריאות
ראיון אחד אחד על אחד עם:09:20-09:35

נועז בר ניר, מנכ”ל שירותי בריאות כללית
רפואה מותאמת אישית, האם לעשירים בלבד?09:35-10:15

מנחה: פרופ' ניר פלד, מנהל המערך האונקולוגי, המרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע
פרופ’ יעקב שכטר, מנהל מכון אלה למלבאום לאימונואונקולוגיה, המרכז הרפואי שיבא, תל השומר

ד"ר תמי קרני, יו”ר הלשכה לאתיקה רפואית, הר”י. כירורגית, מנהלת המכון לבריאות השד, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין
פרופ' יונתן הלוי, מנהל כללי, המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים

ד"ר רונן ברנר, מנהל המכון האונקולוגי, המרכז הרפואי ע”ש וולפסון, חולון
עו"ד יואל ליפשיץ, מנכ”ל לביא מדטק

ראיון אחד אחד על אחד עם:10:15-10:30
ח”כ יעל גרמן )יש עתיד(, שרת הבריאות לשעבר

הפסקת קפה וכיבוד10:30-10:55
האם הרופאים הפכו להיות סוחרי מבוטחים?10:55-11:40

מנחה: עו"ד עדי ניב-יגודה, מומחה למשפט רפואי, מרצה בבית הספר לרפואה באוניברסיטת ת”א וחבר ועדת גרמן
עו"ד לאה וופנר, מזכ”ל הר”י

פרופ' נחמן אש, ראש חטיבת הבריאות, המשנה למנכ"ל לענייני בריאות
ניסים אלון, מנכ”ל לאומית שירותי בריאות

ראיון אחד אחד על אחד עם:11:40-11:55
פרופ' רוני גמזו, מנכ”ל המרכז הרפואי ת”א ע”ש סוראסקי

האם הרשלנות הרפואית הורגת אותנו?11:55-12:30
מנחה: עו"ד שי פויירינג, מתמחה בתביעות רשלנות רפואית

עו"ד דורי כספי, משרד כספי סרור ושות’ עו”ד
פרופ' רוני גמזו, מנכ”ל המרכז הרפואי ת”א ע”ש סוראסקי

ד"ר מאיר כהן, יו”ר האיגוד לכירורגיה פלסטית ואסתטית בהסתדרות הרפואית
עו״ד לימור כהן אשכנזי, מנהלת היחידה לניהול סיכונים ברפואה, ענבל

הפסקת קפה12:30-12:45
איך הפסיכיאטריה הפכה לחצר האחורית ברפואה בישראל?12:45-13:15

מנחה: ד"ר דרור דולפין, פסיכיאטר בכיר, מרכז בריאות הנפש גהה מקבוצת כללית
עו"ד שרון פרימור, היועצת המשפטית ב”זכות”, מרכז זכויות אדם לאנשים עם מוגבלות

ד״ר צבי פישל, יו״ר נבחר, איגוד הפסיכיאטריה בישראל, הר״י
ראיון אחד אחד על אחד עם:13:15-13:30

עו”ד לאה וופנר, מזכ”ל הר”י
בחירת רופא בבתי חולים ציבוריים סכנה או פתרון, ראיון אחד על אחד עם:13:30-13:45

פרופ' זיו גיל, מנהל מחלקת אא”ג ניתוחי ראש וצוואר, הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב”ם, הטכניון, חיפה
איך נולד רופא כוכב? ראיון אחד על אחד עם:13:45-14:00

ד"ר יעקב אמסלם, מנהל היחידה לנוירורדיולוגיה פולשנית, המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים
ארוחת צהריים וסיום14:00-14:45

 בהשתתפות
כל בכירי מערכת 
הבריאות בישראל

*התוכנית כפופה לשינויים


