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הסדנה השנתית של
איגוד רופאי בריאות הציבור בנושא: 

פיתוח יכולות ומנהיגות בבריאות 
2-3 בנובמבר 2018

במלון אירוס המדבר, ירוחם

תוכנית



יום שישי 2 בנובמבר 2018 
הגעה  והרשמה - דלפק ארטרא )קבלת חדרים רק משעה 15:00ניתן    08:00-09:30

לאכסן את המזוודות בחדר המזוודות(                           
התכנסות  09:30-10:00

סדנת מנהיגות עם מכון מנדל, בהשתתפות מר מיכאל ביטון  10:00-12:00
ארוחת צהרים   12:30-13:00

מליאה, הצגת נושאים: גזענות בבריאות וצדק מאחה, התמודדות עם    13:00-13:30
התנגדות לחיסונים  

חלוקה לקבוצות דיון  13:30-16:00
דיון במליאה  16:00-17:00

יום שבת 3 בנובמבר 2018
נושאים פרופסיונליים ועבודה בקבוצות   10:00-13:00

הפסקת צהרים   13:00-14:30
מפגש עם ד״ר אבי פיקאר, היסטוריון ומומחה להיסטוריה של    14:30

קליטת עליה  



טבלת עלויות 

תפוסה

עלות ללילה אחד לחצי פנסיוןעלות לשני לילות לחצי פנסיון

עלות 
מסובסדת 

לחבר איגוד*

עלות למי 
שאינו חבר 

איגוד

עלות 
מסובסדת 

לחבר איגוד*

עלות למי 
שאינו חבר 

איגוד

  1064 ₪   960 ₪  2128 1920₪ ₪  זוג

 904 ₪ 800  ₪  1808 1600₪ ₪ יחיד

 1490 ₪  1386 ₪ 2980 2772₪ ₪שלושה מבוגרים

1329 1225₪ 2659₪ 2451₪ ₪זוג וילד בחדר הורים 

זוג ושני ילדים בחדר 
הורים

₪ 2983₪ 3191₪ 1491 ₪ 1595 

עלות למי שאינו חברעלות לחברתוספות

ארוחת צהריים קלה 
יום שישי מבוגר

 ₪ 82 ₪ 82

ארוחת צהריים קלה 
יום שישי ילד 

 ₪ 40 ₪ 40

ארוחת צהריים יום 
שבת למבוגר 

₪ 110 ₪ 110 

ארוחת צהריים יום 
שבת לילד 

 ₪ 55  ₪ 55 

השתתפות בסדנה ללא 
לינה יום  ה' / ו'

 ₪ 100 ₪ 150 

השתתפות בסדנה ללא 
לינה לימים ה' - ו' 

₪ 200 ₪ 300 

הערות:
ילד 2-12 

* מי ששילם דמי חבר ב-2017 ו-2018

המחירים הם לחצי פנסיון,  ארוחת ערב ביום חמישי ושישי וארוחת בוקר ביום שישי ושבת וכוללים מע”מ.
הכנס מאורגן ע”י חברת ארטרא יגאל אלון 94 בית אלון , תל אביב  טלפון 03-6384444

לשאלות  ובירורים ניתן לשלוח מייל לתיבת הסדנה   לחץ כאן 

יגאל אלון 94 , תל אביב, טלפון: 03-6384444


