
  

 

 

 
 

 

  לשוויון בבריאות הילדים בנגבהחמישי כנס מצפה 
 

  2017בנובמבר  28 ,שלישייום 

 בנגב גוריון-אוניברסיטת בן | הפקולטה למדעי הבריאות | אולם גולדמן
 

 והרשמה התכנסות 9:30-10:00
 

 דברי פתיחה וברכות :1מושב  10:00-10:30
 לבריאות הציבור, אוניברסיטת בן גוריון בנגבראש בית הספר  -פרופ' נדב דוידוביץ'  מנחה:

 יו"ר סיעת הבית היהודי ויו"ר השדולה לשוויון בבריאות    -חה"כ שולי מועלם רפאלי 
 מנכ"ל הרשות לפיתוח הנגב -משה מור יוסף 
   מנכ"לית קרן מיראז' -עו"ד נעמה דהן 

 מנהלת קרן "נס" -נגה מליניאק 
 דרום, משרד הבריאותרופא מחוז  -ד"ר מיכאל גדלביץ' 

 

 רפואת הילדים בנגב במבט קדימה :2מושב  10:30-11:50
   לשעבר יו"ר איגוד רופאי הילדים ;אם וילד וסגן רופא מחוז דרום, משרד הבריאותמח' מנהל  -ד"ר מנואל כץ  מנחה:

 החזון הלאומי לגיל הרך: יישום חוק הגיל הרך והשפעתו על ילדי הנגב
 יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות -חה"כ אלי אלאלוף 

 סגירת פערים בריאותיים בין פריפריה למרכז: הגיל הרך תחילה!
 "גושן"יו"ר דירקטוריון עמותת ; ילדים במרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה האגף לרפואתמנהל  -פרופ' איתן כרם 

 ילדים והזכות לבריאות
 מנכ"לית המועצה לשלום הילד -עו"ד ורד וינדמן 

 שליחות הפקולטה למדעי הבריאות בקידום הרפואה בנגב

 דיקן הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב - פרופ' עמוס כץ
 

 המלצות לקידום בריאות הילדים בנגב :3מושב  11:50-12:30
 מנהל מרפאת מרום ערד, שירותי בריאות כללית -ד"ר מוחמד אבו רביעה  מנחה:

 הייחודיים של הילדים בחברה הבדואית בנגבהצרכים 
גוריון בנגב; החוג  -מרכזת פורום בריאות בנגב, המחלקה לניהול מערכות בריאות, אוניברסיטת בן -ד"ר קרן דופלט 

 לבריאות הציבור, המכללה האקדמית אשקלון
 רכזת תחום נשים וגנטיקה, מחוז דרום, שירותי בריאות כללית -ד"ר רסמיה אבו רביעה 
 בריאות הילדים בנגב

 לשעבר יו"ר איגוד רופאי הילדים   ;אם וילד וסגן רופא מחוז דרום, משרד הבריאותמח' מנהל  -ד"ר מנואל כץ 
 גוריון בנגב-ראש בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת בן -פרופ' נדב דוידוביץ' 

 

 ארוחת צהריים 12:30-13:15
 

 הרשויות והחברה האזרחיתנקודת המבט של : 1פנל  13:15-14:15

   מנכ"לית קרן מיראז' -עו"ד נעמה דהן  מנחה:
 מכון הנגב -מנכ"ל משותף אג'יק  -ח'יר אלבז  :ב(-)לפי סדר א שתתפיםמ

 ראש מועצת חורה   -אלנבארי ד"ר מוחמד 
  ראש עיריית ירוחם -מיכאל ביטון 

 סמנכ"לית הרשות לפיתוח הנגב -ורד גושן 
 המשרד הישראלי של הפדרציה היהודית של מיאמימנהלת  -רינה גן 

 מנהלת מרחב דרום, ארגון "בטרם" לבטיחות ילדים -ליאת ורד חן 
 

 מערכת הבריאותנקודת המבט של : 2פנל  14:15-15:30

 גוריון בנגב-יו"ר פורום בריאות בנגב, המחלקה לניהול מערכות בריאות, אוניברסיטת בן -נון -פרופ' גבי בן מנחה:
 ."גושן"רופא ילדים, שירותי בריאות כללית; עמותת  - אנעצפואד אלד"ר  :ב(-)לפי סדר א שתתפיםמ

 מכבי שירותי בריאות ,מנהלת המחלקה לאיכות ושוויון -ד"ר עינת אלרן 
   מאוחדתמחוז דרום, סגן רופא  - ד"ר מנחם ביתן

 רופא מחוז דרום, משרד הבריאות -ד"ר מיכאל גדלביץ' 
 מנהלת המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו, משרד הבריאות -ד"ר הדר ירדני 
 מנהל היחידה הפסיכיאטרית לגיל הרך, המרכז הרפואי האוניברסיטאי "סורוקה", שירותי בריאות כללית -ד"ר גל מאירי 

 רופא מחוז דרום, שירותי בריאות כללית   -ד"ר שלומי קודיש 

  שירותי בריאות לאומיתרופאת מחוז דרום,  -קוב יאנדרי קורוביינד"ר 
 

 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן, המחלקה לניהול מערכות בריאותיו"ר פורום בריאות בנגב,  -גבי בן נון ' פרופ: כוםיס 15:30-15:45
 

 בנגב אוניברסיטת בן גוריון - נון פרופ' גבי בן, נדב דוידוביץ'פרופ'  ,ר קרן דופלט"דהוועדה המארגנת: 
 הרשות לפיתוח הנגב - תומר רכטמן   
 לפיתוח הנגב קרן מיראז' - עו"ד נעמה דהן, תמר אדמתי   
 נציגת הפדרציה היהודית של פילדלפיה בישראל -טליה לידר    

                                            

 :  להירשם בקישור הבא ישהכניסה חופשית. 

 _רישום לכנס מצפה

https://bgumanagement.qualtrics.com/jfe/form/SV_eeC7FtWsLEMPqFn

