
יום א' ׀ 29.11.20 ׀ 10:30-14:30 ׀ מנהל/ת המושב – ד"ר דנית כהן

תפקידו של הרופא הווטרינר ברשות המקומית בייעוץ 
וסיוע לרשות בהתמודדות עם משבר הקורונה

ד"ר אבי צרפתי, יו"ר ארגון הרופאים 
 הווטרינרים ברשויות המקומיות, 
מנהל השירות הווטרינרי רחובות

ד"ר תומר ניסימיאן, רופא וטרינר עירוני ראשון 
לציון ומרצה בסגל בית הספר לווטרינריה, 

האוניברסיטה העברית

דברי פתיחה לכנס10:45 – 10:30

 10:45 – 11:15
מטיגריסים ועד חורפנים:

  covid-19 - בריאות אחת בראי משבר ה

הפסקה11:15-11:30

הפסקה

 11:30 – 12:00

12:00 – 12:45

קבלת החלטות בעידן הקורונה 
ופוסט קורונה בשוק ההון 

 משבר הקורונה – 
מאין באנו ולאן הולכים?

מר אסף בנאי 
מנכ"ל ומייסד פרופיט שירותים פיננסיים

פרופסור חגי לוין, יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור 
בישראל, האוניברסיטה העברית והדסה

פעילות הרשות המקומית והרופא 13:45 – 13:00 
הווטרינר הרשותי במשבר הקורונה 

 ד"ר מיקי שאפירו, 
מנהל השירות הווטרינרי אשקלון

מר רז קינסטליך, ראש עיריית ראשון לציון
ד"ר טל אסיף,  רו"ר ראשון לציון

פרופסור נדב דוידוביץ', יו"ר פורום בריאות 
 הציבור, ראש בית הספר לבריאות הציבור, 

הר"י, אוניברסיטת בן גוריון

13:45 – 14:10

14:10 – 14:30

התמודדות עם משבר הקורונה ברמה 
הארצית וברשות מקומית גדולה

בשבח הדיפרנציאליות : על מקומן של 
הרשויות המקומיות והחברה האזרחית 

בהתמודדות עם מגיפת הקורונה

ד"ר אבי צרפתי, 
יו"ר ארגון הרופאים הווטרינרים 

ברשויות המקומיות

ד"ר תומר ניסימיאן
 אחראי לימודי המשך העמותה לקידום מקצועי 

של רופאי בריאות הציבור

להרשמה לחצו כאן 

https://zoom.us/webinar/register/WN_1inejrZEQo-sbvpCwrpddg


יום ב' ׀ 30.11.20 ׀ 10:15-14:30 ׀ מנהל/ת המושב – ד"ר עודד ארד

  מחלות זאונוטיות מתפרצות
ד"ר תמיר גשן 

מנהל השירותים הווטרינרים )בפועל(

ד"ר שלמה בלום המכון הווטרינרי ע״ש קמרון

דבר מנהל השירותים הווטרינרים בפועל10:30 – 10:15

 10:30 – 11:15
התפרצות מחלת הלפטוספירה 

)עכברת( בישראל

11:15-11:30

13:00-13:15

13:15-14:00

19:45-20:30

20:30-21:15

21:30-22:00

הפסקה

הפסקה

 11:30 – 12:15

12:15 – 13:00

 פרזנטציה אפקטיבית 
והעברת מסרים און ליין

ברוצלה קאניס בישראל

בריאות אחת בעידן הגנומי 

הרצאת העשרה - ההזדמנויות של ישראל 
באיחוד האמירויות ובמפרץ הפרסי – מפגשים 

עם נסיכים אנשי עסקים ,נשים וצעירים 
המסתכלים על ישראל בסקרנות עצומה.

פרופ' קובי מורן-גלעד, אוניברסיטת בן גוריון

מר אנריקה צימרמן 
עיתונאי ישראלי ספרדי בינלאומי

פרופ' פיליפ טדצסקי, LSCW, MSCW פרופ' 
 קליני בבית הספר לעבודה סוציאלית של 

 אוניברסיטת דנבר, מנהל המכון לקשר אדם חיה 
באוניברסיטת דנוור

ד"ר טל אסיף
רופא וטרינר שירות וטרינרי ראשון לציון

מר עפר רשף, מתודולוג ארגוני המייעץ 
ומלווה חברות עסקיות וציבוריות

• ד"ר מישל בלאיש, אחראי לנושא אפידמיולוגיה, 
סגן מנהל המכון הווטרינרי

• ד"ר יובל הדני, 
מנהל לשכה וטרינרית גליל מערבי

• ד"ר סבטלנה ברדנשטיין, 
מנהלת מעבדה לסרולוגיה

ד"ר אבי צרפתי, 
יו"ר ארגון הרופאים הווטרינרים 

ברשויות המקומיות

ד"ר תומר ניסימיאן
 אחראי לימודי המשך העמותה לקידום מקצועי 

של רופאי בריאות הציבור

להרשמה לחצו כאן 

What is "the LINK" and why is 
responding to animal cruelty 

important?

Clinical approach to animal 
cruelty and intrapersonal violence

https://zoom.us/webinar/register/WN_1inejrZEQo-sbvpCwrpddg


ד"ר אבי צרפתי, 
יו"ר ארגון הרופאים הווטרינרים 

ברשויות המקומיות

ד"ר תומר ניסימיאן
 אחראי לימודי המשך העמותה לקידום מקצועי 

של רופאי בריאות הציבור

להרשמה לחצו כאן 

יום ג' ׀ 1.12.20 ׀ 09:45-15:00 ׀ מנהל/ת המושב – ד"ר שחר רביד

רווחת בע"ח ורפואת כלביות 
ד"ר עינת יס

בחסות חברה "פורינה"

ד"ר רויטל אורבך
מנהלת השירות הווטרינרי העירוני רמלה

הגישה הקלינית לכלב המכלאה המשלשל10:15 – 09:45

 10:15 – 10:45
 אכיפת עבירות צער בעלי חיים 

Yes we can -ע"י הווטרינר הרשותי

11:15-11:30

12:45-13:30

הפסקה

הפסקה

 10:45 – 11:00

 11:30 – 12:00

 12:00 – 12:30

 13:00 – 13:30

 13:45 – 15:00

 13:30 – 13:45

 12:30 – 12:45

 11:00 – 11:15

אפקט הפרפר

 covid-19 השפעת מחלת ה
על רווחת בע"ח

הממונה על המידע 

בריאות ציבור וטרנרית ורווחת בעלי חיים 
- האם התקדמנו 

ב-10 השנים האחרונות?

סיכום הכנס והתייחסות לשאלות 
של חברי ארגון

 פרופ' אייל קלמנט וד״ר אודי אלנקוה 
 בית הספר לרפואה ווטרינרית 

האוניברסיטה עברית 

שינויים והתאמות בעולם האימוצים 
לאור משבר הקורונה

 On cats and humans,
 population management in the

urban environment

The principals of an effective 
DPM program

(Dog population Management) 

גב' טל גלבוע
יועצת ראש הממשלה לזכויות בעלי חיים

ד"ר חן הניג
מנהלת אגף רווחת בע"ח, השירותים הווטרינרים

מר גיא זומר מייסד עמותת התמנון

ד"ר אבי צרפתי וד"ר תיקה בראון
 יו"ר ומזכירת ארגון הרופאים הוטרינרים 

ברשויות המקומיות

גב' אביה פרי
ראש מערך אימוצים בשירות הווטרינרי ראשל"צ

ד"ר עידית גינטר
מרצה וחוקרת בבית הספר לרפואה וטרינרית 

בתחום ויסות אוכלוסיות בעלי חיים

ד"ר ליאת מורגן
 פוסט דוקטורנטית לרווחת בעלי חיים

ומייסדת אתר יד 4

https://zoom.us/webinar/register/WN_1inejrZEQo-sbvpCwrpddg

