סיכום אסיפה כללית איגוד רופאי בריאות הציבור 3.6.2019
האסיפה הכללית התקיימה מייד לאחר הכנס השנתי של איגוד רופאי בריאות הציבור ובתי הספר
לבריאות הציבור וכללה  14משתתפים (מתוכם  1חברה נלווית).
התקיימה הצבעה ליו"ר ועד ,חברי ועד וחברי ועדת ביקורת.
נבחרו ברוב של  13תומכים ו 0-מתנגדים:
יו"ר :ד"ר חגי לוין
חברי ועד :ד"ר איריס רסולי ,ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס ,ד"ר מיכל ברומברג ,פרופ' נדב
דוידוביץ ,ד"ר ערן קופל
ועדת ביקורת :ד"ר עמוס מור ,פרופ' אילנה בלמקר ,ד"ר קרן לנדסמן
חברי האיגוד הודו לפרופ' רחלי דנקנר ,פרופ' טלי קינן-בוקר ופרופ' נטשה בילנקו ,שתרמו רבות
לקידום בריאות הציבור כחברות הועד בשנים האחרונות ,במקצוענות והשקעה רבה.
הועד יתכנס ויבחר מזכיר וגזבר.
חברי האיגוד הודו לחברי ועדת הבחירות ,ד"ר מילכה דונחין (יו"ר) ,ד"ר אריקה כהן-יונגר ,ד"ר
אהוד קלינר ,על שירותם.
ד"ר עמוס מור ,יו"ר ועדת ביקורת הציג את דו"ח ועדת הביקורת.
האיגוד מתנהל בשקיפות ,על פי התקנון .זוהה פער בהעלאת סיכום ישיבות הועד לאתר האיגוד
בשנת  .2018זוהה עיכוב בסגירת התקציב מול ארטרא לאחר כנס .2018
דו"ח הביקורת אושר ברוב של  13תומכים ו 0-מתנגדים.
חברי האיגוד הודו לד"ר עמוס מור ,פרופ' אילנה בלמייקר וד"ר זוהר מור על שירותם .דו"ח
הביקורת יילקח בחשבון והלקחים יוטמעו בהמשך הפעילות.
ד"ר רחלי דנקנר הציגה את המצב הכספי של האיגוד .היה עיכוב בסגירת החשבון מול ארטרא
כחלק מההתמקחות איתם והחשבון של ארטרא הוא חלקי כי התרומות מהליגה למניעת שחפת
מגיעות ישר לאיגוד .יש עדיין יתרות שצריך להשקיע אותם .עלויות הכנס גדולות מההכנסות .יש
לשקול מתכונת קיום הכנס על מנת לשמור על מאזן לטווח רחוק .בסדנה תמיד ההוצאות גדולות
מההכנסות.
ציפי היא אשת הקשר מטעם הר"י .ניתן לפנות אליה במייל Public.health@ima.org.il -
ד"ר חן זמיר ביקשה לסיים את תפקידה כיו"ר ועדת בחינות .פרופ' נדב דוידוביץ' צפוי להחליפה.
יו"ר האיגוד היוצא ,פרופ' נדב דוידוביץ' ויו"ר האיגוד הנכנס ,ד"ר חגי לוין ,הציגו בקצרה את
פעילות הועד בשנה האחרונה וחלוקת התפקידים בין חברי הועד .פעילות רבה וענפה בפן
הפרופסיונלי ,עם נציבות שירות המדינה ,הר"י ומשרד הבריאות ,לחיזוק המקצוע ,גיוס מתמחים,
הכרה כהתמחות מוכרת למענק ,עדכון תכנית ההתמחות ועוד .במקביל עשייה רבה בפן של
בריאות הציבור ,עם יצירת קואליציות בתחומי עישון ,תזונה ,חיסונים ,סביבה ,טיפות החלב ועוד.
לאיגוד היתה תרומה משמעותית להישגים בחקיקה ובזירה הציבורית ,כדוגמת איסור פרסום

טבק ,השוואת המס על הטבק לגלגול וחוק הסימון התזונתי ,שגם באה לידי ביטוי בכיסוי
תקשורתי.
הכנס השנתי (בהובלתם של פרופ' רחלי דנקנר ופרופ' נדב דוידוביץ') נחל הצלחה רבה עם למעלה
מ 300משתתפים והשגת המטרות של חיזוק השותפויות בין האיגוד לבתי הספר וכלל השותפים,
כולל חיזוק הקשר עם הוטרינרים ,וקידום המחקר בבריאות הציבור ותרגומו למדיניות.
האיגוד פעיל מאוד במסגרת פורום בריאות הציבור העוסק בסוגיות שונות בבריאות הציבור .פרופ'
נדב דוידוביץ' ימשיך לנהל את הפורום .חברי האיגוד ואנשי בריאות הציבור שאינם חברי האיגוד,
ונציגי ארגונים נוספים מוזמנים להצטרף לפורום.
נידון הצורך והדרכים לחיזוק הקשר והשותפות עם חברי האיגוד .הועד יכין ויישם תכנית פעולה.
יש צורך להשלים את עדכון הסיליבוס של ההתמחות כמסמך מחייב.
נדון הקושי בגיוס מתמחים והצורך האקוטי בנקיטת פעולות לחיזוק ההתמחות .מתוכננת פגישה
לקביעת תכנית משותפת עם ראש שירותי בריאות הציבור.
חברי האיגוד מוזמנים לקחת חלק פעיל בתכנון והיגוי הסדנה השנתית והכנס בשנה הבאה.
מוקם מחדש פורום המתמחים בריכוזה של ד"ר נועה דגן noa.dgn@gmail.com

סיכמה :ד"ר איריס רסולי

