
המחלקה לניהול מערכות בריאות
הפקולטה למדעי הבריאות

הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר חיל הרפואה

התכנסות

דברי פתיחה וברכות:
מר רוני מרום - ראש מועצת מצפה רמון

ח"כ יעל גרמן - שרת הבריאות 
עו"ד נעמה דהן - מנכ"לית קרן מיראז'  

ח"כ שולי מועלם רפאלי - יו"ר שדולת הבריאות 
בכנסת 

תא"ל )במיל'( נתי אפרתי - ראש מינהל המעבר 
דרומה, משרד הביטחון

תא"ל פרופ' יצחק קרייס - קצין רפואה ראשי, חיל 
הרפואה, צה"ל  

  
מושב 1: המשמעות האסטרטגית של מעבר צה"ל 

דרומה למינוף הנגב
יו"ר: פרופ' גבי שרייבר - דיקן הפקולטה למדעי 

הבריאות, אוניברסיטת  בן-גוריון בנגב
גב' סיגל שאלתיאל הלוי - מנכ"לית המשרד לפיתוח 

הנגב והגליל 
תא"ל )במיל'( חזי משיטה - סגן בכיר לראש מינהל 

המעבר דרומה, משרד הביטחון

מושב 2: מעבר צה"ל דרומה ומערכת הבריאות בנגב
יו"ר: ד"ר קרן דופלט - המרכז לחקר מדיניות 

הבריאות בנגב, המחלקה לניהול מערכות בריאות, 
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

סא"ל מאיה גולן - סגנית מפקד המשר"פ, חיל 
הרפואה, צה"ל

הקדמה
אל"מ ד"ר סלמאן זרקא - מפקד המשר"פ, חיל 

הרפואה, צה"ל
פרופ' נדב דוידוביץ' - יו"ר המרכז לחקר מדיניות 
הבריאות בנגב, המחלקה לניהול מערכות בריאות, 

אוניברסיטת  בן-גוריון בנגב

רפואה ראשונית
אל"מ ד"ר רם שגיא- מפקד רפואה פיקוד דרום,

חיל הרפואה, צה״ל
רו"ח מיכאל מישורי דרעי- מנהל מחוז דרום,

שרותי בריאות כללית

רפואה שניונית
מר שלמה עמיר - מנהל מחוז דרום, מכבי שירותי 

בריאות
סא"ל אכרם בריק - מפקד מרפ"א דרום, חיל 

הרפואה, צה"ל

רפואה שלישונית
ד"ר ורד עזרא - ראש אגף רפואה כללית, משרד 

הבריאות
גב' בתיה לוי – מינהל המעבר דרומה, משרד הבטחון

9:30-10:00

10:00-10:40

10:40-11:20

11:20-12:40

ארוחת צהריים

פנל 1: נקודת המבט של הרשויות
יו"ר: עו"ד נעמה דהן - מנכ"לית קרן מיראז' 

אל"מ ד"ר דודו דגן - סגן קצין הרפואה הראשי,
חיל הרפואה, צה"ל  

משתתפים:
ח"כ שולי מועלם רפאלי - יו"ר שדולת הבריאות 

בכנסת
ח"כ עומר בר-לב – יו"ר ועדת המשנה לענייני כח 

אדם בצה"ל
מר נתן חיים ג'יבלי - מנכ"ל הרשות לפיתוח הנגב 

מר אורי שמרת - רפרנט בריאות, אגף תקציבים, 
משרד האוצר 

מר רוני מרום- ראש מועצת מצפה רמון
מר בני ביטון - ראש עיריית דימונה 

מר שמואל ריפמן - ראש מועצה אזורית רמת נגב

פנל 2: נקודת המבט של מערכת הבריאות
יו"ר: פרופ' ארנון אפק - ראש מנהל הרפואה, משרד 

הבריאות, מנכ״ל משרד הבריאות הנכנס
פרופ' גבי בן-נון - המרכז לחקר מדיניות הבריאות 

בנגב, המחלקה לניהול מערכות בריאות, אוניברסיטת 
בן-גוריון בנגב             

משתתפים:
פרופ' רוני גמזו - מנכ"ל משרד הבריאות

ד"ר ליאוניד אידלמן - יו"ר ההסתדרות הרפואית
תא"ל פרופ' יצחק קרייס - קצין רפואה ראשי, חיל 

הרפואה, צה"ל
ד"ר אהוד דוידסון - מנהל מרחב דרום ומנכ"ל המרכז 

הרפואי האוניברסיטאי "סורוקה", שירותי בריאות 
כללית 

פרופ' יהושע )שוקי( שמר- יו"ר דירקטוריון "אסותא"
מר רן סער - מנכ"ל מכבי שירותי בריאות

מר זאב וורמברנד - מנכ"ל קופת חולים מאוחדת
מר ניסים אלון - מנכ"ל לאומית שירותי בריאות 

12:40-13:40

13:40-15:00

15:00-16:30

 

חברי הועדה המארגנת
פרופ' נדב דוידוביץ', ד"ר קרן דופלט, פרופ' גבי בן נון -

אונ׳ בן גוריון בנגב
עו"ד נעמה דהן וגב' ענבר זיידמן - קרן מיראז'

אל"מ ד"ר סלמאן זרקא וסא"ל מאיה גולן - חיל הרפואה, צה"ל
פרופ' ארנון אפק - משרד הבריאות
גב' אורנה דותן - מו"מ מצפה רמון

בנושא
השלכות מעבר צה"ל דרומה על מערכת הבריאות בנגב 

בתחומי הרפואה הראשונית, השניונית והשלישונית.

יום ג׳ 27 במאי 2014 
 9:30-16:30

במרכז קהילתי מצפה רמון

כנס חיל הרפואה

למדיניות וכלכלת בריאות

כנס חיל הרפואה

למדיניות וכלכלת בריאות

ההשתתפות בכנס אינה כרוכה בתשלום,
הסעה מאורגנת תצא בשעה 8:30 מב"ש,

מחניות תחנת הרכבת של אוניברסיטת בן-גוריון.
* למעוניינים בהסעה יש לציין זאת בעת ההרשמה.

dopelt@bgu.ac.il :ניתן להירשם במייל

הוועידה לשינוי פני הרפואה בנגב
כנס מצפה רמון השלישי לשוויון בבריאות בנגב

בשיתוף עם כנס מדיניות וכלכלת בריאות של חיל הרפואה


