
 29/11/2020הכללית, איגוד רופאי בריאות הציבור  פרוטוקול האסיפה

 

 חברי איגוד   57  :)באופן מקוון( נוכחים

 חגי לוין:  

 כל מי שנמצא כאן מוזמן להשפיע. העבודה שלנו היא משותפת ומשתפת, גם על ידי הועד הנבחר שמופיע בשקף. 

 

וכולם מוזמנים לקדם, ליזום, לקדם   אשר יוצגו בהמשך רופאים ושאינם רופאים שמייצגים אותנו בפעילויות השונות 

 תחום.  כל השמקדם את התחום והמקצוע לכן אנחנו פועלים ב אחר   את מקצוע בריאות הציבור. אין איגוד 

חים על כל חבר חדש שמצטרף.  אתם רואים כאן ברשימה על מספר רב של חברים חדשים שהצטרפו ואנחנו שמ

שארו איתנו, זה חשוב מאוד  ימקווים שגם חברים שמסיבה כזו או אחרת לא שילמו השנה את דמי החבר ימשיכו וי 

הכוח של האיגוד. תחום שהוא מאוד קטן ולכן כל אחד ואחת שמצטרף מאוד משפיע, אז תודה לכל המצטרפים  

 לאיגוד. ובן מוזמנים להזמין אנשים ומי שעוד לא הצטרף להצטרף  השנה ונקווה שיהיו עוד רבים נוספים, אתם כמ

 

 

 

היה לנו מגוון של כנסים וימי עיון, גם בכנסת, גם בתקשורת. הרבה מאוד שיתופי פעולה, הרבה גורמים פונים  

לא רק  ניירות עמדה ומכתבים רק בחודשים האחרונים, ו  70ניירות עמדה בנושאים שונים ומגוונים. כ אלינו והוצאנו 
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שקשור לאי שוויון. אנחנו מעלים את    -בנושא הקורונה אלא גם בשינוי אקלים, תזונה, תכנון ובניה, בריאות האסיר 

, קבוצת  LevineHagai@  של חגי  הניירות לאתר האיגוד. מוזמנים להיות בקשר דרך הפייסבוק של האיגוד, טוויטר

 הווטסאפ הפעילה. 

 

 

אנחנו עושים שיתופי פעולה ועובדים בהרמוניה עם גופים רבים. אנחנו עובדים יחד עם משרד הבריאות, רבים  

מחברינו עובדי משרד הבריאות, זאת ההזדמנות לברך את ד"ר שרון אלרעי פרייס שנבחרה במכרז בשבוע שעבר  

 . של ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות לתפקיד הקבוע 
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עדות הכנסת. נהיינו קול מאוד דומיננטי,  ויעצים עם חברי האיגוד הרלוונטיים בנושאים המדוברים בו י אנחנו מת

דיונים בכנסת הנוכחית. יצרנו לעצמנו מעמד משמעותי.  140השתתפנו כבר ב

 

 . 

צוות  , הנושא ממשיך להעסיק אותנו ואנחנו נקים " מעמד ותפקיד בריאות הציבור בישראל"רואר סדנה  ב קיימנו בפ

אופק עבודה,   ? איך אנחנו יוצרים מסלול אטרקטיבי ?מקצועי של "עתיד המקצוע" זה עניין לאן המקצוע צריך ללכת

 השתכרות ועוד.  

:  בערוץ היוטיוב של האיגוד  וובינריםוירטואלי, כל הו קיימנו דיונים רבים ולמדנו להתנהל בעולם ה

https://www.youtube.com/channel/UCpFPppaUNbwPuKX6QkSaejw 

 

קיבלנו מענק ובהובלתם של ד"ר יעל בר זאב ופרופ' יהודה נוימרק לשם חיזוק המקצוע וכעת   – זו בריאות הציבור 

עדות. אנחנו  ואות הציבור בו אנחנו ממשיכים עם הארסמוס. זו צריכה להיות תוכנית עומק, חקיקה, מומחים בברי

 רוצים לקיים את הדיון בסוף האסיפה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCpFPppaUNbwPuKX6QkSaejw
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 הצגת דו"ח כספי   –ד"ר איריס רסולי 

 שלילי אך עדיין יש יתרהיש לנו מאזן שהוא 

 רואים בגרף את הטבלה שמפרטת את הנושאים. 

 לאיגוד. חברות באיגוד זו ההכנסה העיקרית, אנחנו מקוים שאנשים ישקלו והצטרפו  

 . 2019נותרה יתרת חוב שנגררה ל  2018יצא עם רווח קטן והכנס של  2019הכנס השנתי של 

 הנושאים המנהליים, האיגוד לא יכול לעבוד ללא שדרת עבודה מתמשכת. 

 27,000סה"כ השורה התחתונה יצאה מינוס 

רופאים ודווקא בתחום הזה   , יש לנו חברים שלא מן המניין וחברים שאינם 2020ל 2019רואים ירידה בחברים מ

ים יגיעו ושמספר החברים יגדל וכל הפעילות הברוכה תתקדם ותגדל  חיש לנו חברים חדשים. חשוב שיותר מתמ

 יחד עם הצמיחה של כולם. 

 

השנה יותר חברי איגוד מיצגים אותנו בכנסת. כל מי שמעוניין להוביל נושא, לכתוב נייר עמדה,   – חגי לוין פרופ' 

 אנחנו נשמח שיפנה אלינו. 

 

 ועדת ביקורת –ד"ר עמוס מור 
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 2019מאזן 

 ——————————.2019 לשנת  בריה״צ רופאי  איגוד של  הביקורת  ועדת  דו״ח

 ,יו״ר- מור  עמוס ד״ר : הועד חברי 

 .לנדסמן  קרן   ד״ר,למקר ב  אילנה  פרופ׳

(1) 

 :מאזן

 

 .ש״ח  26,754 בסך 2018 לעומת  ביתרות  ירידה נצפתה 2019 של המאזן  בסיכום 
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  .(נגרר )  2018 בסוף שנערכה סדנא   עבור  שולמו מהירידה ש״ח 15,341. א

 

 .מההכנסות גבוהות   שהיו ההוצאות  את מהווים הנוספים  ש״ח 11,413 סך .  ב

 

 .(2019 בתחילת   שח  74806 מתוך .)בלבד  ש״ח  48,054 בסך היא  2020 לתחילת  היתרה,  לפיכך .  ג

 

  . הכנסות הגדלת  או  הוצאות  צמצום  ע״י ,    נוספת ירידה למנוע   בכדי לפעול  האיגוד  ועד   שעל  נמוכה יתרה זוהי

 

  משמעותי  חיובי שינוי   שזה שח  4000 בכ  רק מההוצאות  גדולות היו  2019 ב  לכנס  ההוצאות.ד

 .הקודם הביקורת  בדו״ח להפחית   שהצענו גדול   הפרש- 2018 ב שח  35000-שלכ הוצאות  הפרש  לעומת 

 

  של   תקורה ושל ( מעיין מאיה )  שח  5000 בסך  לאיגוד  מתאמת של  העסקה הוצאות  במאזן  קיימות שני  מצד . ה

 .15000 בסך   מזכירות

 אך  האיגוד ועד  פעילות לשדרוג   תרמו הנ״ל שההוצאות  נראה

 .קודמים  במאזנים  הופיעו  לא  הנ״ל  לנושאים הוצאות 

 

  לשימוש  שנותרה  שח  48000 של  המצומקת היתרה לאור,  בסיכום.  ו

 .הכנסות להגדיל   או  עתידיות  הוצאות  בקפדנות לחשב  הועד צריך 

 

 

(2). 

  :2019 לשנת  הציבור בריאות רופאי  איגוד  תיפקוד על ביקורת  ח "דו

 

 .י" הר של התקנון בתנאי  עמד הציבור בריאות רופאי  איגוד .  א

 

 .התקנון דרישות לפי   שונות וועדות   וחברי  האיגוד ר "יו נבחרו . ב

 

 . האסיפה סיכום   ונכתב כנדרש  כללית אסיפה התקיימה. ג
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  סיכומי   עם(,  10/12-ו , 31/7, 24/6-ב ) 2019 שנת  במהלך  האיגוד וועד  של   נוספות  פגישות  3 התקיימו , בנוסף.ד

  .שנה לפני  הביקורת  וועדת ח "בדו כמומלץ (, ב" מצ ) האיגוד  של  לאתר  הועלו  אשר  פגישות  באותן  הדיונים 

 

 .האיגוד של   התקנון בדרישות  עמד  פגישה  בכל המשתתפים של   ותפקידם מספר . ה

 

  הוועד פגישות שדיוני להיווכח  ניתן , האיגוד וועד   ישיבות של  ופרוטוקולים  הכללית  האסיפה בסיכומי  מעיון . ו

 . האיגוד  של המקצועיות  המטרות לקידום  לפעולות   התייחסו

 

 פרופ' נדב דוידוביץ'/ ארסמוס

 לארסמוס היה גלגולים שונים, התחיל מטד טולצ'ינסקי שיש לתת לו את הכבוד בנושא זה. 

ה שהאיגוד רוצה לעשות עם בתי הספר הארסמוס  יהארסמוס מתחבר לועדת המל"ג שעברה בבתי ספר. כל העשי 

 יה של האיגוד. י יוביל אותנו. זה יתן לנו תקציבים לדברים שבליבת העש

 נרצה לחשוב על חלק מההתמחות בארגון הבריאות העולמי וגם פה הארסמוס יוכל לחזק. 

כמשהו שמכשיר אנשים לעבוד בבריאות הציבור. לצערי התואר לא מכוון מספיק למציאות. יש   MPHבניה של  

 הרבה דברים שקרו באירופה, כולל פרקטיקום. צריך ללמד גם מנהיגות וחיבור לקהילה. 

לגבי הדו"ח, חלק מהסיפור היה החלטה לא לעשות בכפר המכביה, אלא בבן גוריון, אפשר להביא כסף נוסף מתוך  

וניברסיטה. אני חושב שצריך להמשיך את הכנסים באוניברסיטאות. אשמח שנקבל החלטה עקרונית שנעשה  הא

 טאות. יאת הכנסים בסבב בין האוניברס

יורו  ויאפשר יותר גמישות בתפעול התקציבי    120,000עד   100,000כניס לאיגוד כ צפוי להתקציב הארסמוס 

 והרחבת היקף הפעילות.  

 , מה שקרוב עכשיו זו הסדנה. האם צריך לעשות סדנה פיזית או וירטואלית? 2021לקראת  –  לוין  חגיפרופ' 

 ניתן לעשות את הסדנה בנושא הארסמוס.  -דוידוביץ'   נדבפרופ' 

 

 דיון 

   – שלמה זוסמן פרופ' 

 אנחנו אומרים הרבה שנים שבריאות הפה והשיניים קשורים לבריאות הציבור.  

 וד, הייתי חבר ועד וחבר ועדת ביקורת. מהיום הראשון הרגשתי בבית באיג

ברגע שהטכנולוגיה נכנסה לתמונה והאיגוד מוחשב נתקלנו בתקנון של הר"י שמי שלא רופא הוא חבר שלא מן  

המניין. אנחנו פועלים מספר שנים והתקנון אכן שונה בהר"י לפני מספר שנים. הרבה רופאי שיניים חברים בהר"י  

דורש שיתוף פעולה בין הר"י לאיגוד ואני מבקש להמשיך בתהליך שרופאי השיניים   התקנון הספציפי לגבי האיגוד 

 הציבוריים יהיו חברים מן המניין באיגוד. 

אנחנו איגוד בתוך ההסתדרות הרפואית, אנחנו עובדים בהתאם לתקנון, מקבלים שירותים מצוינים,    –חגי לוין 

 מורכבות שקשה לשנות דברים. אנחנו נמשיך לעבוד על זה. דוברות, משפטי, היינו מעורבים בבג"צים, אך יש פה 

 משותף לבתי הספר.  MPHנבנה קורסים משותפים לבתי הספר ואולי תואר   פרופ' שי לין 
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עכשיו שאפשר ללמוד מרחוק אפשר לעשות קורס מקוון, כמו קורסים נקודתיים שבכל בית ספר יש   –  לוין  חגיפרופ' 

. אם אנחנו נרים קורס מקוצר באפידמיולוגיה, אקדמיה להמונים, גם  דנטים סטו 20אפשר לאחד ל סטודנטים  4-5

 כקורס בחירה בתואר ראשון. אם מישהו יוכל להתפנות לדבר הזה זה יהיה נפלא. 

 מי שרוצה לעבוד ולהשתלם בחו"ל ניתן דרך האיגוד או דרך דורית, נשמח לסייע. 

 לארגונים סביבתיים.  ד"ר מיה נגב מאוד עוזרת לנו בפעילות הזו. אנחנו הצטרפנו לחיים וסביבה , ארגון גג  

 אני רוצה לברך אותך ואת ועד האיגוד בנושא נראות ומנהיגות מקסימה. ישר כוח.  – אילנה בלמקר פרופ' 

תקופת הקורונה מיצבה אותנו במקום אחר, נדב וחגי   –עד האיגוד ואני רוצה להודות לך ולו   –זוהר מור פרופ' 

בתקשורת ומיצגים אותנו נאמנה, דברי טעם, דברים מקצועיים ואנחנו צריכים לדעת למנף את זה ולתרגם    בולטים

 את זה לכוח אדם בלשכות ובמשרד הבריאות. אני חושב שאתם עושים עבודה נפלאה ותודה רבה 

 לילה טוב לכולם. 

 

 

 


