איגוד הכירורגים בישראל  -פעילות אקדמית לשנת  - 2013לפי תאריך מקום נושא בארץ ובחו"ל

2013
מס'

תאריך האירוע
יום בשבוע
31/12/2012
-01/01/2013
בג

01

מקום האירוע

נושא האירוע

ירושלים

בי"ח שערי צדק

02

23-25/01/2013
דהו

ירושלים

בי"ח הדסה ע"כ

03

14-15/02/2013
הו

קיסריה

מלון דן קיסריה

04

15/02/2013
ו

כנס חברה ישראלית לגסטרואנטרולוגיה
הנושאChallenges in IBD Across Ages :
יו"ר הכנס :פרופ' פ .רייסמן ,פרופ' ע .גולדין ,ד"ר
ד .טורנר
יום עיון וסדנא בנושא:
Advanced MIS and Endoluminal
Therapy Symposium
יו"ר יום העיון והסדנא :ד"ר י .מינץ
כנס דו-שנתי משותף של חברה למחלות השד
והחברה לכירורגיה אונקולוגית:
נושא כנס השד :הטיפול העדכני בסרטן השד
נשיא כנס השד :פרופ' ש .שניבאום
נושא כנס כיר' אונקולוגית :שאת המעי הגס

05

15/02/2013
ו

תל אביב

אוניברסיטת ת"א
פקולטה לרפואה

06

22/02/2013
ו

רמת גן

בנין ההסתדרות
הרפואית )הר"י(

לימודי המשך -הקורס לכירורגיה 5
הנושא :סרטן קולורקטלי גרורתי
מרכז יום העיון :ד"ר מ .בן-חיים
חוג כירורגיה אנדוקרינית
הנושא :יום עיון תלת חודשי 1/2013
מנחה :פרופ' מ .קראוס

07

12/03/2013
ג

כפר
טרומן

קרית שדה התעופה ,כנס שנתי ה 17-של האיגוד הישראלי לרפואה
אירפורט סיטי ,מרכז דחופה .הנושא" :קידום המחקר ברפואה דחופה"
יו"ר הכינוס :ד"ר ש .ישראלית
הכנסים אווניו ]ליד
[
גוריון
שדה התעופה בן
יו"ר האיגוד :ד"ר ע .דראושה

מידע להשתתפות הרשמה ואתר האינטרנט
http://www.israel-surgery.org.il/iscrs.asp
/http://gastro.doctorsonly.co.il/2012/11/49397

http://www.israel-surgery.org.il/hila.asp

http://www.israel-surgery.org.il/breast_cancer.asp

www.isscongress.co.il

http://www.israel-surgery.org.il/oncology.asp
www.isscongress.co.il
http://www.tau.ac.il/medicine/cme/docs/12.doc

http://www.israel-surgery.org.il/endocrine.asp

http://www.israel-surgery.org.il/trauma.asp

http://www.israel-surgery.org.il/congress.asp

מס'

תאריך האירוע
יום בשבוע
15/03/2013
ו

09

15/03/2013
ו

10

22/03/2013
ו

11

12/04/2013
ו

12

10/05/2013
ו

13

29-31/05/2013
דהו

14

5/07/2013
ו

15

19/07/2013
ו

16

30/08/2013
ו

17

27/09/2013
ו

08

מקום האירוע

נושא האירוע

חברה קולון ורקטום
כפר סבא בי"ח מאיר
הנושא :יום עיון תלת חודשי 1/2013
מרכז יום העיון :ד"ר א .וייט
לימודי המשך -הקורס לכירורגיה 6
תל אביב אוניברסיטת ת"א
הנושא :מחלות דלקתיות של המעיים
פקולטה לרפואה
מרכז יום העיון :ד"ר בני פרסון
חוג כירורגיה בריאטרית -יום עיון 1
"יקבי ברקן",
ליד
קיבוץ
באולם האדיטוריום הנושא :כירורגיה בריאטרית
מנחה :ד"ר אנדרי קידר
חולדה
לימודי המשך -הקורס לכירורגיה 7
תל אביב אוניברסיטת ת"א
הנושא :טיפול ניתוחי בהשמנת יתר
פקולטה לרפואה
מרכז יום העיון :ד"ר א .אבינח
לימודי המשך -הקורס לכירורגיה 8
תל אביב אוניברסיטת ת"א
הנושא :הגישה הכירורגית לגוש באדרנל
פקולטה לרפואה
מרכז יום העיון :פרופ' ב .שפיץ
הכנס הדו-שנתי ה 29-של איגוד הכירורגים
כפר בלום מלון פסטורל
בישראל
הנושא :בקרת איכות בכירורגיה
ישתתפו אורחים מאנגליה
יו"ר -ד"ר ש .אביטל וד"ר ח .פארן
חברה למחלות השד  ,יום עיון :סוגיות הקשורות
בית האגודה
גבעתים
למלחמה בסרטן ,רח' ל screening-ואבחון מוקדם
רביבים  ,7גבעתיים מרכזת יום העיון :ד"ר תניר אלוייס
מרכז רפואי ע"ש ח .החברה הישראלית לכירורגיה אנדוסקופיה חיל"א
תל-
השומר
שיבא ,באולם ע"ש והחברה הישראלית לכירורגיה של בית החזה
הנושא :יום עיון משותף לחברות הנ"ל
סוראסקי
חברה קולון ורקטום
בנין ההסתדרות
רמת גן
הנושא :יום עיון תלת חודשי 3/2013
הרפואית )הר"י(
מנחה :ד"ר מ .אלחנדרו
חוג כירורגיה אנדוקרינית
בנין ההסתדרות
רמת גן
הנושא :יום עיון תלת חודשי 3/2013
הרפואית )הר"י(
מנחה :פרופ' מ .קראוס

מידע להשתתפות הרשמה ואתר האינטרנט
http://www.tau.ac.il/medicine/cme/docs/12.doc
במייל simae@tauex.tau.ac.il :

בהשתתפות Prof. SD Wexner :ועוד
http://www.tau.ac.il/medicine/cme/docs/12.doc

http://www.israel-surgery.org.il/obesity.asp
http://www.barkan-winery.co.il/SiteMap.aspx
מפת הגעה בקישורית הנ"ל
http://www.tau.ac.il/medicine/cme/docs/12.doc

http://www.tau.ac.il/medicine/cme/docs/12.doc

http://www.israel-surgery.org.il/iss-index.asp
http://www.israel-surgery.org.il/congress.asp

http://www.israel-surgery.org.il/breast_cancer.asp

http://www.iscts.org.il/

http://www.iscrs.org
http://www.israel-surgery.org.il/iscrs.asp

http://www.israel-surgery.org.il/endocrine.asp

מס'

תאריך האירוע
יום בשבוע
2-3/10/2013
דה

18

מקום האירוע
תל-
השומר

19

4/10/2013
ו

חיפה

מרכז רפואי ע"ש ח.
שיבא ,באולם ע"ש
סוראסקי
טכניון בפקולטה
לרפואה ,בת גלים

20

14/10/2013
ב

ירושלים

בי"ח הדסה ע"כ,
באולם טננבאום

21

18/10/2013
ו

תל-
השומר

22

18/10/2013
ו

תל-אביב

מרכז רפואי ע"ש ח.
שיבא ,באולם ע"ש
סוראסקי
אוניברסיטת ת"א
פקולטה לרפואה

23

18/10/2013
ו

חיפה

טכניון בפקולטה
לרפואה ,בת גלים

24

24/10/2013
ה

רמת-גן

מלון לאונרדו
סיטי טאואר

נדחה!
28-30/10/2013
בגד

נדחה!
תל-אביב

נדחה!
מלון דן
תל אביב

25

מידע להשתתפות הרשמה ואתר האינטרנט

נושא האירוע
החברה ישראלית למחלות השד ונציגים מארה"ב
הנושא :דימות השד
מנחה :ד"ר ר .ברים ,ד"ר מ .סקלייר-לוי
לימודי המשך חיפה  -הקורס לכירורגיה 1
הנושא :טראומה
מרכז יום העיון :ד"ר האני בחוס
החברה ישראלית לטראומה בשיתוף יחידת
הטראומה והטיפול במצבי שוק בבי"ח הדסה ע"כ
יום עיון בנושא:
הצגת מקרים מסובכים ,לרבות פצוע עם פגיעה
רב מערכתית ושימוש בתוצרי דם
יו"ר יום העיון :ד"ר באלה מיקלוש
החוג הישראלי לכירורגיה הפטובליארית
הנושא :עדכונים בניתוחי כבד
יו"ר -ד"ר אריה אריש
לימודי המשך ת"א  -הקורס לכירורגיה 1
הנושא :סרטן השד
מרכז יום העיון :ד"ר תהילה מנס
לימודי המשך חיפה  -הקורס לכירורגיה 2
הנושא :כירורגיה אנדוקרינית
מרכז יום העיון :ד"ר מיכל מקל
הכנס הארצי הראשון  ,בנושא :הגישה הרב
תחומית לטיפול ניתוחי בגיל המבוגר
יו"ר -ד"ר יחיאל זיו
נדחה!
th

4 World Congress for the Advancement of
)Surgery (WCAS

בשיתוף איגוד הכירורגים
יו"ר Scott A. Shikora, MD :
יו"ר  :פרופ' יורם קלוגר ,פרופ' משה רובין

http://www.israelsurgery.org.il/breast_cancer.asp
/תכניות-לימוד/לימודיhttp://cont-edu.technion.ac.il-
תעודה/רפואה/כירורגיה-כללית

http://www.israel-surgery.org.il/trauma.asp

http://www.israel-surgery.org.il/hepato.asp

http://www.tau.ac.il/medicine/cme/docs/12.doc

/תכניות-לימוד/לימודיhttp://cont-edu.technion.ac.il-
תעודה/רפואה/כירורגיה-כללית

http://www.israel-surgery.org.il/congress.asp

נדחה!
http://www2.kenes.com/wcas/Pages/Home.asp
x
לתוכנית המדעית של הכנס – יש ללחוץ כאן!

מס'

תאריך האירוע
יום בשבוע
31/10/2013
ה

26

מקום האירוע

נושא האירוע
חוג להרניה וכירורגיה של דופנות הבטן
יום עיון ראשון של החוג,
הנושא :ניתוחי בקעים מסובכים בדופן הבטן,
"ספורט הרניה" ,מניעה ,שימוש ברשתות.
ישתתפו אורחים מחו”ל.
יבוצע ניתוח בשידור חי/ישיר מבלגיה.
יו"ר -פרופ' דורון קופלמן
נשיא הכנס -פרופ' אריה דורסט

תל-
השומר

מרכז רפואי ע"ש ח.
שיבא ,באולם ע"ש
סוראסקי

27

1/11/2013
ו

חיפה

28

8/11/2013
ו

גבעתים

29

15/11/2013
ו

תל-
השומר

30

15/11/2013
ו

תל-אביב

31

15/11/2013
ו

חיפה

32

29/11/2013
ו

חיפה

33

13/12/2013
ו

תל-אביב

לימודי המשך חיפה  -הקורס לכירורגיה 3
טכניון בפקולטה
הנושא :מחלות מעי דלקתיות
לרפואה ,בת גלים
מרכז יום העיון :ד"ר בני פרסון
חברה למחלות השד  -יום עיון
בית האגודה
למלחמה בסרטן ,רח' הנושא :רפואה אינטגרטיבית בטיפול בסרטן השד
רביבים  ,7גבעתיים מרכזת יום העיון :ד"ר דפנה ברסוק
מרכז רפואי ע"ש ח .החברה הישראלית לכירורגיה אנדוסקופיה חיל"א
שיבא ,באולם ע"ש הנושאExtreme Laparoscopic Surgery :
מנחה :ד"ר ג .סרוקה
סוראסקי
לימודי המשך -הקורס לכירורגיה 2
אוניברסיטת ת"א
הנושאDiverticulitis :
פקולטה לרפואה
מרכז יום העיון :פרופ' עודד זמורה
לימודי המשך חיפה  -הקורס לכירורגיה 4
טכניון בפקולטה
הנושאInnovative Surgery :
לרפואה ,בת גלים
מרכז יום העיון :פרופ' דורון קופלמן
לימודי המשך חיפה  -הקורס לכירורגיה 5
טכניון בפקולטה
הנושא :כירורגיה בריאטרית
לרפואה ,בת גלים
מרכז יום העיון :ד"ר נאסר סקרן
לימודי המשך ת"א -הקורס לכירורגיה 3
אוניברסיטת ת"א
הנושאAdenocarcinoma of the GEJ and :
פקולטה לרפואה
Stomach
מרכז יום העיון :ד"ר ז'ילבר סבג

מידע להשתתפות הרשמה ואתר האינטרנט
http://www.israel-surgery.org.il/hernia.asp

/תכניות-לימוד/לימודיhttp://cont-edu.technion.ac.il-
תעודה/רפואה/כירורגיה-כללית
http://www.israel-surgery.org.il/breast_cancer.asp

http://www.israel-surgery.org.il/hila.asp

http://www.tau.ac.il/medicine/cme/docs/12.doc

/תכניות-לימוד/לימודיhttp://cont-edu.technion.ac.il-
תעודה/רפואה/כירורגיה-כללית
/תכניות-לימוד/לימודיhttp://cont-edu.technion.ac.il-
תעודה/רפואה/כירורגיה-כללית
http://www.tau.ac.il/medicine/cme/docs/12.doc

מס'

תאריך האירוע
יום בשבוע
13/12/2013
ו

34

מקום האירוע
חיפה

טכניון בפקולטה
לרפואה ,בת גלים

35

13/12/2013
ו

רמת-גן

בנין ההסתדרות
הרפואית )הר"י(

36

27/12/2013
ו

חיפה

טכניון בפקולטה
לרפואה ,בת גלים

נושא האירוע
לימודי המשך חיפה  -הקורס לכירורגיה 6
הנושא :כירורגיה של הכבד
מרכז יום העיון :ד"ר אריה אריש
חברה קולון ורקטום
הנושא :יום עיון תלת חודשי 4/2013
מנחה :יקבע
לימודי המשך חיפה  -הקורס לכירורגיה 7
הנושא :כירורגית שד
מרכז יום העיון :פרופ' דן הרשקו

מידע להשתתפות הרשמה ואתר האינטרנט
/תכניות-לימוד/לימודיhttp://cont-edu.technion.ac.il-
תעודה/רפואה/כירורגיה-כללית
http://www.iscrs.org
http://www.israel-surgery.org.il/iscrs.asp
/תכניות-לימוד/לימודיhttp://cont-edu.technion.ac.il-
תעודה/רפואה/כירורגיה-כללית

איגוד הכירורגים בישראל  -ימי חג ומועד שמונעים פעילות אקדמית בישראל  -שנת 2013
תאריך

היום
בשבוע

יום חג ומועד

08-09/03/2013
26/03/2013
01/04/2013
19/04/2013
15-16/04/2013
15/05/2013
05-06/09/2013
14/09/2013
19/09/2013
26/09/2013

הו
ג
ב
ה
בג
ד
הו
ש
ה
ה

פורים ושושן פורים
חג פסח 1
חג פסח  ,2שביעי של פסח
יום הזיכרון לשואה ולגבורה
יום הזיכרון לחללי צה"ל ,יום העצמאות
חג שבועות
ראש השנה תשע"ד 2013
יום כיפור
חג סוכות 1
חג סוכות  ,2שמחת תורה

לרשימת ימי הבחירה ומועדים לכלל העובדים  -לחץ על הקישורים הבאים:
שנת :2013
http://www.civil-service.gov.il/Civil-Service/TopNavHe/ToolsAndInformation/Calendar
http://www.civil-service.gov.il/NR/rdonlyres/79BC37B7-F2EF-4662-9928-05E4FAF39D34/0/tashag11.pdf
http://www.he.chabad.org/library/article_cdo/aid/1660619

* בהמשך ימסרו עידכונים לגבי ארועים נוספים :נא לעדכן טבלאות אלה בימי עיון ,כינוסים ופגישות נוספות,
* יש לעדכן טבלאות אלה גם בתאריכים שבהם מתקיימים ארועים שעלולים למנוע פעילות אקדמית בישראל,
בדוא"ל של ד"ר און סיבירסקי  , ohn_s@netvision.net.il :או בטלפון  0505664883 :וגם
בדוא"ל של מזכירת איגוד הכירורגים ,הגב' דורית דן  , doritd@ima.org.il :או בטלפון 03-6100469 :

