איגוד הכירורגים בישראל  -פעילות אקדמית לשנת  - 4102לפי תאריך מקום נושא בארץ ובחו"ל
תאריך עדכון0411514102 :

4102
מס'

תאריך האירוע
יום בשבוע
3/10/0104
ו

10

מקום האירוע
ליד
קריית
ענבים

נושא האירוע

במלון ישרוטל
כרמים

חוג כירורגיה בריאטרית  -יום עיון
הנושא :כירורגיה בריאטרית בשיתוף האיגוד
הישראלי לגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד
יו"ר :פרופ ' משה רובין ופרופ ' זמיר הלפרן

10

01/10/0104
ו

תל -אביב

אוניברסיטת ת"א
פקולטה לרפואה

13

01/10/0104
ו

חיפה

טכניון בפקולטה
לרפואה ,בת גלים

14

01/10/0104
ו

לימודי המשך ת"א  -הקורס לכירורגיה 4
הנושאPerioperative Care :
מרכז יום העיון :ד"ר רותי גולד -דויטש
לימודי המשך חיפה  -הקורס לכירורגיה 8
הנושא :כירורגיה של הקולון והרקטום
מרכז יום העיון :ד"ר דניאל דואק
EAES - Paris Winter Meeting
Technology Committee 2014
Flexible endoscopy for surgical
procedures
יו"ר הועדה הטכנולוגית :ד"ר עמיר סולד
חוג כירורגיה אנדוקרינית
הנושא :יום עיון תלת חודשי מס ' 0/0104 00
מנחה :פרופ ' מיכאל קראוס
לימודי המשך חיפה  -הקורס לכירורגיה 9
הנושא :סדנא ללפרוסקופיה
מרכז יום העיון :ד"ר ליסק
לימודי המשך ת"א  -הקורס לכירורגיה 0
הנושאAnorectal Pathologies :
מרכז יום העיון :ד"ר עדה רוזן

(לפני
הכניסה
לירושלים )

Paris,
France

Hyatt Regency
Paris Étoile
3 Place du Général
Koenig, Paris

10

04/10/0104
ו

רמת -גן

בנין ההסתדרות
הרפואית (הר"י)

10

04/10/0104
ו

חיפה

טכניון בפקולטה
לרפואה ,בת גלים

11

1/10/0104
ו

תל -אביב

אוניברסיטת ת"א
פקולטה לרפואה

מידע להשתתפות הרשמה ואתר האינטרנט
http://www.israel-surgery.org.il/obesity.asp
https://knasim.herokuapp.com/bariatricsurg/users/n
ew
מפת הגעה בקישורית להלן:
http://www.isrotel.co.il/files/hotelphotos/CR/crami
m_tur.jpg
http://www.tau.ac.il/medicine/cme/docs/12.doc

/תכניות-לימוד/לימודיhttp://cont-edu.technion.ac.il-
תעודה/רפואה/כירורגיה-כללית
http://www.eaes.eu/eaes-meetings/paris-wintermeeting-january-17,-2014.aspx
לפרטים ללחוץ כאן !

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

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

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

מידע להשתתפות הרשמה ואתר האינטרנט
http://cont-edu.technion.ac.il-לימודי/לימוד-תכניות/
כללית-כירורגיה/רפואה/תעודה

http://www.surgicaloncology2014.co.il/he
http://www.israel-surgery.org.il/oncology.asp
http://www.israel-surgery.org.il/congress.asp

http://www.israel-surgery.org.il/breast_cancer.asp
http://www.israel-surgery.org.il/congress.asp
http://www.israel-surgery.org.il/hepato.asp
http://www.israel-surgery.org.il/congress.asp
http://meetingsoft.cvent.com/events/25th-annualjagelman-35th-annual-turnbull-internationalcolorectal-disease-symposium/event-summarybc5781f8487b4ec395cf93409bb0d32d.aspx
! לפרטים ללחוץ כאן

http://meetingsoft.cvent.com/events/3rd-annualgastroenterology-and-hepatologysymposium/event-summarycb228820944547e596dbbd56d024f0fa.aspx
! לפרטים ללחוץ כאן

http://meetingsoft.cvent.com/events/13th-annualsurgery-of-the-foregut-symposium/event-summarybf592ce3c7bc461d9305217e0ad1d6ed.aspx
! לפרטים ללחוץ כאן

נושא האירוע

מקום האירוע

01  הקורס לכירורגיה- לימודי המשך חיפה
 כירורגיה של מחלות קיבה:הנושא
 ד"ר ריאד חדאד:מרכז יום העיון

טכניון בפקולטה
 בת גלים,לרפואה

חיפה

שנתי משותף של החברה לכירורגיה- כנס דו
 החברה למחלות השד והחוג,אונקולוגית
לכירורגיה הפטוביליארית
:נושא כנס כיר ' אונקולוגית
 התפתחות או מהפכה- כירורגיה אונקולוגית
 פרופ ' חיים גוטמן:מ"מ יו"ר כנס כיר ' אונקולוגית
 פרופ ' אבירם ניסן:מזכיר הכנס
יום עיון החברה למחלות השד

מלון דן קיסריה

קיסריה

יום עיון החוג לכיר ' הפטוביליארית

תאריך האירוע
יום בשבוע
1/0/0104
ו

'מס

03-04/10/0104
הו

19

04/10/0103
ו

01

04/10/0103
ו

00

18

The 25th Anniversary for the Jagelman
Harbor Beach
symposium and the 35th Anniversary for Marriott Resort
the Turnbull symposium
& Spa in Fort
Lauderdale,
Florida

Florida,
USA

11-16/02/2014
ג ד הושא

00

Cleveland Clinic Florida’s Digestive
Disease Institute’s Education WeekThe 3rd Annual Gastroenterology &
Hepatology Symposium

Harbor Beach
Marriott Resort
& Spa in Fort
Lauderdale,
Florida

Florida,
USA

13-15/02/2014
הוש

03

The 13th Annual Surgery of the Foregut
Symposium

Biltmore Hotel
in Coral Gables,
Florida

Florida,
USA

15-19/02/2014
שאבגד

04

מס'

תאריך האירוע
יום בשבוע
00/10/0104
ו

00

1/13/0104
ו

01

1/13/0104
ו

08

04/13/0104
ו
האירוע נדחה
למועד אחר
00/13/0104
ו

01

0/14/0104
ג

00

4/14/0104
ו

00

4/14/0104
ו

03

0-0/14/0104
ד ה וש

00

09

מקום האירוע

נושא האירוע

לימודי המשך חיפה  -הקורס לכירורגיה 00
טכניון בפקולטה
חיפה
הנושא :גידולים פריאמפולריים
לרפואה ,בת גלים
מרכז יום העיון :פרופ ' ריקרדו אלפיסי
לימודי המשך ת"א  -הקורס לכירורגיה 0
תל -אביב אוניברסיטת ת"א
הנושאPalliative Surgery :
פקולטה לרפואה
מרכז יום העיון :ד"ר ניר וסרברג
לימודי המשך חיפה  -הקורס לכירורגיה 00
טכניון בפקולטה
חיפה
הנושא :כירורגיה של סרקומות
לרפואה ,בת גלים
מרכז יום העיון :פרופ ' יורם קלוגר
חברה קולון ורקטום
בנין ההסתדרות
רמת -גן
הנושא :יום עיון תלת חודשי 0/0104
הרפואית (הר"י)
השתתפות בוגרי השתלמות עמית
מרכז יום העיון :ד"ר מרק קירשון
לימודי המשך חיפה  -הקורס לכירורגיה 03
טכניון בפקולטה
חיפה
הנושאBasic Laparoscopic Skills :
לרפואה ,בת גלים
מרכז יום העיון :ד"ר גדעון סרוקה
ליד כפר קרית שדה התעופה ,כנס שנתי ה  08-של האיגוד הישראלי לרפואה
אירפורט סיטי ,מרכז דחופה.
טרומן
הנושא" :ההחייאה "Resuscitation
הכנסים אווניו
[ Avenueליד שדה
יו"ר הכינוס :ד"ר ש .ישראלית
התעופה בן גוריון ]
יו"ר האיגוד :ד"ר ע .דראושה
לימודי המשך ת"א  -הקורס לכירורגיה 1
תל -אביב אוניברסיטת ת"א
הנושאAbdominal Wall Hernias :
פקולטה לרפואה
מרכז יום העיון :ד"ר און סיבירסקי
לימודי המשך חיפה  -הקורס לכירורגיה 04
טכניון בפקולטה
חיפה
הנושאAdvanced Laparoscopy :
לרפואה ,בת גלים
מרכז יום העיון :ד"ר אחמד עסליה
Salt
SAGES 2014 Annual Meeting
Salt Lake
Lake
Convention
City,
Center
Utah

USA

מידע להשתתפות הרשמה ואתר האינטרנט
/תכניות-לימוד/לימודיhttp://cont-edu.technion.ac.il-
תעודה/רפואה/כירורגיה-כללית
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/iscrs.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/congress.asp
https://event.pwizard.com/IAEM2014/

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

/תכניות-לימוד/לימודיhttp://cont-edu.technion.ac.il-
תעודה/רפואה/כירורגיה-כללית
http://www.sages2014.org

מס'

תאריך האירוע
יום בשבוע
01-00/14/0104
הו

04

מקום האירוע
רמת -
אביב

נושא האירוע

חברה קולון ורקטום
בנין הפקולטה
לרפואה אוניברסיטת הנושא" :סדנא לתיקון קרעים מילדותיים"
בשיתוף ובחסות החברה לאורוגניקולוגיה
תל -אביב

מידע להשתתפות הרשמה ואתר האינטרנט
http://www.israel-surgery.org.il/iscrs.asp
לרישום:
iscrs@outlook.com

חדר מס' ( 108במרתף)

00

00/14/0104
ו

חיפה

טכניון בפקולטה
לרפואה ,בת גלים

00

0/10/0104
ו

תל -אביב

אוניברסיטת ת"א
פקולטה לרפואה

לימודי המשך חיפה  -הקורס לכירורגיה 00
הנושא :כירורגיה פריאנלית
מרכז יום העיון :ד"ר דניאל דואק
לימודי המשך ת"א  -הקורס לכירורגיה 8
הנושאPancreatitis :
מרכז יום העיון :ד"ר יורם קליין

01

0/10/0104
ו

חיפה

טכניון בפקולטה
לרפואה ,בת גלים

08

00/10/0104
ו

חיפה

טכניון בפקולטה
לרפואה ,בת גלים

לימודי המשך חיפה  -הקורס לכירורגיה 00
הנושא :בקעים
מרכז יום העיון :ד"ר עאדל אבו סלאח
לימודי המשך חיפה  -הקורס לכירורגיה 01
הנושא :כירורגיה של הושט והקיבה
מרכז יום העיון :ד"ר רן קרמר

09

04-01/10/0104
ש אבג

31

03/10/0104
ו

30

31/10/0104
ו

Frankfurt
European Society for Trauma and
Frankfurt
)Emergency Surgery (ESTES
Congress Center Germany
15th European Congress of
& Trauma & Emergency Surgery
2nd World Trauma Congress
כנס טראומה וכירורגיה דחופה שיתקיים בגרמניה
חברה למחלות השד
בנין ההסתדרות
רמת -גן
יום עיון :נושאים שקשורים בסרטן השד
הרפואית (הר"י)
מרכזת יום העיון :ד"ר תניר אלוייס
יערכו גם בחירות ליו"ר ולוועד החדש
מרכז רפואי ע"ש ח .חברה קולון ורקטום
תל -
יום עיון בנושא :הפרעות בסוגר פי הטבעת
שיבא,
השומר
במרכז לטכנולוגיות אורחים :פרופ ' ווקסנר ,וד"ר ברהו מפלורידה
מרכז יום העיון :ד"ר ניר וסרברג
מתקדמות בשיבא

/תכניות-לימוד/לימודיhttp://cont-edu.technion.ac.il-
תעודה/רפואה/כירורגיה-כללית
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.ectes2014.org

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

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

מס'

תאריך האירוע
יום בשבוע
31/10/0104
ו

33

01/10/0104
ג בוטל

34

00/10/0104
ד

30

03/10/0104
ו

30

09/10/0104
ה

31

09/10/0104
ה

38

00-08/10/0104
דהוש

39

10/11/0104
ו

41

03/11/0104
א

30

מקום האירוע
חיפה

טכניון בפקולטה
לרפואה ,בת גלים

נושא האירוע
לימודי המשך חיפה  -הקורס לכירורגיה 08
הנושא :כירורגיה משחזרת
מרכז יום העיון :ד"ר לירון אלדור

חברה קולון ורקטום
בית חולים
רמת
הנושא" :סדנא לביצוע אולטרסאונד רצפת האגן"
אסותא
החייל
מרכז הסדנא :יקבע בוטל
חוג כירורגיה אנדוקרינית
ירושלים הדסה הר הצופים
Medullary Thyroid Cancer
יום עיון:
אורחProf. Herbert Chen (Wisconsin) :
מנחה :ד"ר חגי מזאה
לימודי המשך חיפה  -הקורס לכירורגיה 09
טכניון בפקולטה
חיפה
הנושא :כירורגית כלי דם
לרפואה ,בת גלים
מרכז יום העיון :ד"ר רון כרמלי
מלון "גולדן קראון" הכנס שנתי ה  31-של איגוד הכירורגים בישראל
נצרת
הנושא :כירורגיה בצפון הארץ
יו"ר :פרופ ' אריה איתן ,ד"ר איגור וקסמן
מלון "גולדן קראון" חוג כירורגיה אנדוקרינית
נצרת
הנושא :יום עיון תלת חודשי מס '0/0104 03
במסגרת הכנס הכירורגי בנצרת
מנחה :פרופ ' מיכאל קראוס
EAES - 04th World Congress for
Palais des
Paris,
Endoscopic Surgery
Congrès
France
יו"רAbe Fingerhut :
לימודי המשך חיפה  -הקורס לכירורגיה 01
טכניון בפקולטה
חיפה
הנושא :סדנא ללפרוסקופיה
לרפואה ,בת גלים
מרכז יום העיון :ד"ר ליסק
הסימפוזיון השלישי בנושא מחלוקות בכירורגיה
ירושלים משכנות שאננים
קולרקטלית Debates in Colorectal Surgery
הנושא' :מחלוקות בכירורגיה קולרקטלית'
יו"ר הכנס :פרופ ' א .פיקרסקי וד"ר י .עדן

מידע להשתתפות הרשמה ואתר האינטרנט
/תכניות-לימוד/לימודיhttp://cont-edu.technion.ac.il-
תעודה/רפואה/כירורגיה-כללית

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

http://www.israel- surgery.org.il/endocrine.asp
הרשמה:
https://docs.google.com/forms/d/1cn3ZcYC5CQfM
k3mDS0Zwk3AoZRWH9oqPV5890HOlfk/viewform
/תכניות-לימוד/לימודיhttp://cont-edu.technion.ac.il-
תעודה/רפואה/כירורגיה-כללית

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

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

http://www.eaes.eu/eaes-meetings/14th-worldcongress-paris.aspx
/תכניות-לימוד/לימודיhttp://cont-edu.technion.ac.il-
תעודה/רפואה/כירורגיה-כללית

פרטים נוספים והרשמה באתר הסימפוזיון:
www.dcrs2014.com

מס'

תאריך האירוע
יום בשבוע
04/11/0104
ה

40

11/0104
ו

יקבע

43

31/01/0104
ה

רמת -גן

40

מקום האירוע
תל -
השומר

נושא האירוע

מרכז רפואי ע"ש ח .המרכז הרפואי ע"ש ח .שיבא תל השומר
שיבא ,באולם ע"ש יקיים יום עיון לזכרו של עמיתנו הכירורג
ד"ר דני סימון ז"ל
סוראסקי
הנושא :יקבע
יו"ר הכנס :יקבע
חוג כירורגיה בריאטרית  -יום עיון
יקבע
הנושא :כירורגיה בריאטרית
יו"ר :יקבע
כנס שנתי של החברה הישראלית לטראומה
במלון "לאונרדו
הנושא :לכירורגיה בתנאי חסר אמצעים
סיטי טאוור"
יו"ר הכנס :פרופ ' גדי שקד

מידע להשתתפות הרשמה ואתר האינטרנט
פרטים נוספים והרשמה באתר בית החולים:
ימסר מידע

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

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

איגוד הכירורגים בישראל  -ימי חג ומועד שמונעים פעילות אקדמית בישראל  -שנת 4102
תאריך

היום
בשבוע

יום חג ומועד

00-01/13/0104
00/13/0104
00/13/0104
08/14/0104
0-0/14/0104
4/10/0104
00-00/19/0104
4/01/0104
9/01/0104
00/01/0104

אב
ג
ב
ב
בג
ד
הו
ש
ה
ה

פורים ושושן פורים
חג פסח 0
חג פסח  ,0שביעי של פסח
יום הזיכרון לשואה ולגבורה
יום הזיכרון לחללי צה"ל ,יום העצמאות
חג שבועות
ראש השנה תשע"ה 0104
יום כיפור
חג סוכות 0
חג סוכות  ,0שמחת תורה

לרשימת ימי הבחירה ומועדים לכלל העובדים שנת  - 0104לחץ על הקישורים הבאים:
http://www.agri.gov.il/download/files/%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D
7%94,%20%D7%99%D7%9E%D7%99%20%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%20%D7%95%D7%99%D7%9E%D7%99
%20%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%94%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202014_1.pdf
http://www.he.chabad.org/library/article_cdo/aid/1420788

* 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 ,
וגם
בדוא"ל של ד"ר און סיבירסקי  , ohn_s@netvision.net.il :או בטלפון 1010004883 :
בדוא"ל של מזכירת איגוד הכירורגים ,הגב' דורית דן  , doritd@ima.org.il :או בטלפון 13-0011409 :

