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 נוכחים

לוונטר מאיה ד"ר , מיכל ברומברגד"ר , ד"ר איריס רסולי, ד"ר ערן קופל, ד"ר חגי לויןחברי הועד: 

 'פרופ' נדב דוידוביץ, רוברטס

 , גב' זיוה מירל, גב' ציפי בורק )סיכמה(. ברוך לויד"ר גודינגר,  אלעדעו"ד מטעם הר"י: 

  מודגשותמשימות לביצוע 

 ישיבה ראשונה לאחר בחירות ליו"ר, לועד ולועדת ביקורת. 

 בחירת מזכיר וגזבר:

, עובד על 2016ועמדות לתפקיד מזכיר האיגוד, חבר פעיל בועד האיגוד משנת ד"ר ערן קופל הגיש מ

 נגד. 0בעד   6פרויקטים רבים, כותב ניירות עמדה ועוד. 

מורשה חתימה בחשבון  -יד גזברית האיגוד. תפקיד הגזברלתפק הגישה מועמדותד"ר איריס רסולי 

נכנסים לחשבון, הצגת דוח שנתי בפני האסיפה ההבנק של האיגוד, אחראי על כספים היוצאים ו

 נגד. 0בעד  6הכללית. 

 נוציא הודעה על בחירות ד"ר ערן קופל לתפקיד המזכיר, וד"ר איריס רסולי לתפקיד הגזברית. 

 

  .ציפי תסייע בתיאום מול דבורה לקבלת הנחיות וזכות חתימה בחשבון 

  .איריס תיפגש עם פרופ' רחלי דנקנר להעברה מסודרת של הגזברות 

 ( 12:00ב 22.7נתאם פגישה של בעלי התפקידים עם בעלי התפקידים בהר"י) 

  חברי הועד העובדים במשרד הבריאות העלו שאינם יכולים להתראיין בתקשורת עקב חוזר

ודם לכל תפקיד אחר שהוציא משרד הבריאות. לפי חוזר זה, תפקידם במשרד הבריאות ק

 תראיין בכובע אחר.יכולים לה כי אינםוכשהם מתראיינים הם מייצגים את משרד הבריאות ו

ו/או  לבדוק מול הר"י מה עובד משרד הבריאות יכול להציג בתור חבר ועד מול התקשורת

 .(. ציפי תעדכןהועבר למלכה לבדיקה) בכנסת וכו'

 

 שינוי בתקנון 

 ( נשלח - ציפיחברי הועד )יש לשלוח תקנון לכל 

במידה ומעוניינים לערוך שינוי בתקנון האיגוד, יש להדגיש את התיקונים ולהעביר למחלקה 

יום  30המשפטית של הר"י. לאחר אישור המחלקה המשפטית, יש לשלוח לכל חברי האיגוד לפחות 

 לפני האסיפה הכללית. אישור תקנון יתבצע באסיפה כללית פרונטלית בלבד.

 תן לבצע מספר אסיפות כלליות בשנה, אין הגבלה.ני
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 .אלא שיהיה לנו כוח כמותידמי החבר,  לשםהגדלת מספר החברים, לא  -ים של האיגוד יעדאחד ה

 נפתחה קבוצת ווטסאפ של בריאות הציבור. חודש פורום המתמחים בריכוזה של נעה דגן. 

 . 2019מכינים חוברת בריאות הציבור לשנת 

נעזרת באיגוד ומקבלת את עמדת האיגוד בנושאי הר"י קבלים דלת פתוחה לחלוטין ובהר"י אנו מ

 בריאות הציבור .

 כשיוצא נייר עמדה הוא יוצא בשם איגוד רופאי בריאות הציבור של ההסתדרות הרפואית.

 ראש תחום מדיניות ציבורית  –עו"ד אלעד גודינגר 

 כאיגוד קטן.מבחינת היקף הפעילות לא מרגיש עובד בשיתוף פעולה צמוד עם האיגוד. 

 -הנושא הכי גדול שאנחנו עוסקים בו. בתחום הזה השנתיים האחרונות היו הכי טובות -עישון -נושאים

 קידום חקיקה, ניירות עמדה, מכתבים ליועץ המשפטי, בג"ץ , קידום תקנות...

 תזונה בריאה וסימון מוצרים מזון מזיק ואיסור פרסום

תוך מערכת בחירות של שנה שיתוק, יש לזה משמעות בשנה משבר בכל מערכות השלטון, אנחנו ב

 בתקווה שבדצמבר נחזור, עד שנגיע למצב של דיוני ועדה שאינם דחופים יקח עוד שנה.

קריאות, אם כנסת  3-4חוק החיסונים נפגע בגלל הבעיה עם דין הרציפות. הליך חקיקה הוא בין 

נה אפשר להחיל על ההצעה דין רציפות, מכיוון שהכנסת התפזרה מיד מתפזרת לאחר קריאה ראשו

כל הצעות החוק שהנושא חל עליהן נמצאות בבעיה. מקווה שימצאו פתרון גורף לבעיה ואז נוכל 

 להמשיך בקידום ההצעה.

 בוודאות רבה שיכנס לכנסת.נראה שעם מי ש פגישותאפשר לקדם חקיקה עכשיו מבחינת ניסוח, 

אבל מצד שני טוב לעבוד איתם עוד לפני  הות חברי כנסת שאפשר לעבוד איתם.לז קשה כרגע

 הבחירות. 

 .(וציפיבאחריות מזכיר האיגוד ) על טיפות החלב נכין מכתב לנתניהו וליצמן

 

משרד הבריאות אומר שפנה למשרד דיון בנושא החצבת. המחסור במשאבים פוגע בבריאות הציבור. 

 ולא נענה.  האוצר לקבלת תוספת תקציבית

 

 דיניות בריאות בהסתדרות הרפואיתחוקר מ -ד"ר ברוך לוי 

 וראינו שיש מגמת ירידה. עשינו חישוב .מסמכי התקציב את תקציב טיפות החלב ב בחוןניסינו ל

  (. יו"רבאחריות ) בתקשורת אולי יש הזדמנות להציג את הנתונים של טיפות החלב אין שקיפות.
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 דוברות הר"י -זיוה

 מחר נדב מתראיין בבוקר בנושא החצבת אנחנו רוצים למסגר את זה סביב טיפות החלב.

ידול בהתחשב בג 2011-2018בתקציב לנפש של טיפות החלב מ 25%יש ירידה של  המסרים שלנו:

 באוכלוסיה. 

 

 

 "כאן" והם יעבירו לכללהעביר אל  שאלות בתחום בריאות הציבור. 5יש להעביר דרך התקשורת 

 .ויעביר בקבוצה חגי יכין טיוטה, חיסונים ועוד... גות: עישון, תזונה, טיפות חלב ותלמידהמפל

נסים להביא עוד כסף לסל, אבל לא , כן מלסל להכניס אילו תרופותת ברבי לא מתע"הר -סל התרופות

 במה יכנס. מתערבת

יש להוציא מכתב שיהיה נציג של בריאות הציבור  -עכשיו כשעדיין לא מונתה ועדת סל תרופות

 בועדה.

  רפואה מונעת עבורשליש מתקציב הסל ב.  פלינהצייצוג של דיסא.  -שני נושאים

 משימות:

 ולהציג שלא הגיבו לנו 2016להביא את המכתב מ

 ציפי -לעדכן נייר מכתבים

 וטכנולוגיות שמועמדות להכנס לסל )הועבר לאחר הישיבה(.  רופותלהשיג רשימה של ת -אלעד

 (. מזכיר האיגוד) בנוגע לבריאות הציבור בסל התרופות מכתב לשר הבריאות נתניהו וליצמן
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גיבוש חברתי חשוב, אנחנו עושים סופש עם משפחות, דיונים מקצועיים  -הסדנה השנתית של האיגוד

מים שמינהל רפואי פותח . יש איורה. נושא : רופאי בריאות הציבורומנסים לצאת עם תוכנית סדו

בריאות הציבור צריך להיות מקצוע מועדף. יש לעודד באמצעות תקציבים. יש יפלינות נוספות. צלדיס

ציפי תבדוק אפשרויות מבחינת אירוח ותעדכן את ) לבנות תוכנית אסטרטגית עם משרד הבריאות.

חמישי בערב משהו  –לברר מקום  -משתתפים 25. אפשר בדרום בחודש נובמבר/דצמבר(. כהועד

 אפשר בדרום/עוטף עזה. –קטן, שישי יום עבודה, שבת פעילות חברתית. מקום לא יקר 

 

, אבל כל עוד לא נחתם הסכם 31.3.19מהם השלבים על הפרק? החוזה כבר פג ב -ההסכם הקיבוצי

 חדש הוא ממשיך. ההסכם הוא טוב לרופאים

 

ופגישה עם הר"י  ארמ(–ועד איגוד רופאי משרד הבריאות  פגישה עם אודי קלינר )יור תתאם ציפי

 לקראת ההסכם הקיבוצי. 

 

נצמיד  להעביר מסר כי בריאות הציבור נכלל בתוכה מינהל רפואי. -29.7פרופ' סדצקי בפגישה עם 

 לפגישה ישיבת ועד. 

 ת לגבי תוכנית התמחות מסלול מנהל.יש פגישה עם המועצה המדעי 22.7ב

 וד והצטרפות ל"חיים וסביבה". הצגת האיג 5.7ב

 איך משווקים לסטאז'רים? לעשות הרצאות לסטאז'רים אפשר לעודד את חברי האיגוד להרצות 

 )להכין שקף(, הרצאה בכנס סטאז'

 . חגי יפגש איתו, שמבקש להפג -מוטי פרלמוטר -האגודה הישראלית לסוכרת

פגישה עם משרד עו"ד לגבי אפשרות של  1600. לאחר מכן בשעה מפגש ראשי איגודים בהר"י 1.7ב

 תביעה בהקשר לחומרי הדברה. 

 (. נדבעדכון לגבי פורום בריאות הציבור. נדב עומד בראשו. תתואם פגישה של הפורום )

מנכ"ל הועד למלחמה באיידס. מרחיבים את הפעילות לבריאות מינית.  –הצגה של עו"ד חן שמילו 

 . הקשר מטעם האיגוד לפעילויות וניירות עמדה משותפים נדב יהיה איש


