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-יום חמישי ה  ,תוחוסיעור מ מפגש  -לשנים הקרובותמהו תקציב ראוי למערכת הבריאות בישראל 
 ץירובוה צן נימר  ,שר הבריאותכבוד בהשקת ,  0061:-009:, בין השעות ביוני 23

 https://us02web.zoom.us/j/88149976564 :בזום
 

קש ביו  ת הבריאותלמועצ  ,צן הורוביץהבריאות, ח"כ ני  שרבוד  כפנה  ,  בישיבת המועצה האחרונה  רקע:
  ריאלי בריאות  תקציב  הינומועצת הבריאות  מה לדעת :בנושא ומיידי תמציתי המלצותמסמך לו  שילהג

תפלתש  בהתאמה   שראל,יב וצרכיםומות,  השוואתית  ,וקות  לכך, ב   .בינלאומית  ובראייה  התאם 
לקייםהמו  כבדתמת מוסיעו  מפגש  עצה  למגוון-עלחות,  ר  להקשיב  ודעות  מנת  הנושא   נתונים  לגבי 
השנים    מיוחד עלדגש    ושםי   ,בדבבד    .טווח   ךרואראוי  תקציב בריאות    בסוגייתתמקד  י  יךלההת  נדון.בש

 לקראת דיוני התקציב. וזאת  ,2024-2023
 

 : מציגיםרשימת הלהלן 

 .צן הורוביץנית, ח"כ הבריאו שרבוד  כ -תיחה דברי פ 9:00

, חברי  ר רונן ארבל" ד  ;נועז בר ניר  רמ  –  המומחים  בודת צוות  עסיעור המוחות ולמפגש  לם  דגשי  9:15
 .תקר, מועצת הבריאועקב ומחמעדת צוות המומחים המייעץ לוו

 .ת קופת חולים מאוחדתלי”סיגל רגב רוזנברג, מנכ גב' 9:30
נד  10:00 דוידופרופ  אוניברסיטת הציבורריאובס ל"ביה  נהלמ,  יץבב  גוריון   ת,  ראש תחום מדיניות  ;  בן 
 .ובאז טמרכב חוקר אורח   ;ריוןוגאוניברסית בן  ,ברוך לוי ד"ר ;רכז טאובמב בריאות
 . ית בני ברקריי ע, ושמשאבי אנגזבר ומנהל לר, אדאריק מר  10:30
 .ללגלימרכז הרפואי ה מנהל מסעד ברהום, פ'פרו 11:00
 . יםמרכז שניידר לרפואת ילדת, יל" כהרלב, מנן ברו  ר אפרת" ד 11:30
 ."ח בלינסוןן, ביה, מנהל מרכז דוידוף לסרטרביןמרכז רפואי  ,סגן מנהל ,גל מרקל פ'פרו 12:00

 הפסקה 

 . תורותי בריאמכבי שי, ראש חטיבת כספים ובתי חולים "למשנה למנכ  מןמר מוריס דורפ 13:00

 חם. גב' טל אוחנה, ראש עיריית ירו 13:30
 .צה"לרותי רפואה, ימפקדת ש ר ארז קרפ," דמ, אל"  14:00
 ."םמרכז רפואי רמבהל הלברטל, מנהפרופ מיקי  14:30
   .ה לזכויות החולהדקב, יו"ר האגויע ןב ליקשמומר  15:00
 .פארמה ישראל"ל מנכ מר קובי צורף 15:30
 . אחת מתשע כ"ליתן מנגב' טלי רוזי 16:00
 .ולחיסונים  הועדה המיעצת למחלות זיהומיות פרופ' איתמר שליט, חבר 16:30
 . מנורה מבטחים ,"למשנה למנכ ת קרמר, גב' אורי 17:00

 
המולתשו  לבמקבי מסיעור  התחומות  מומ  ,מועצה,  צוות  ובסיוע  תאסוף  נגואתחים,  קיימים  ם  תונים 

  .הבריאות שרהמוצע לבקשת  ך המדיניותמסמ ותכין את בתחום זה
 

יל  במי  ,מועצההודת  עבמרכזת    ,למוגרננה א   לגב'    ילחו מיילנא ש  ,תכםת עמדוהצג  לצורך השתתפות
renana.almog@MOH.GOV.IL . 

 ,כהרבב            
 רופ' מאיר פוגטש פ          

 ועדת מחקר  ר" וי
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