
סיכום שנת 2014 
באיגוד רופאי המשפחה 

שנת 2014 התאפיינה בפיתוח ויישום של מגוון פעילויות רחב עבור חברי האיגוד בפרט ועבור קהילת הרופאים והמטופלים בכלל. 
לקטנו עבורכם מקצת מהפעילויות המרכזיות שלנו בשנה החולפת. 

אני מזמין אתכם להמשיך להתעדכן, לעדכן ולשמור איתנו על קשר גם במהלך שנת 2015.

בשם כל וועד האיגוד,
פרופ' שלמה וינקר, יו"ר איגוד רופאי המשפחה.

פעילויות רוחב:
הלאומית,  תכנית המדדים  הלאומיות,  והמועצה המדעית המועצות  בהר"י  בפעילויות  במהלך השנה העמקנו את מעורבותנו 
הרפורמה בבריאות הנפש ובמשרד הבריאות. פעלנו לקידום ויישום המלצות וועדת גרמן. אחד ההישגים הגדולים של המאבק 

העיקש שלנו הוא התיעדוף של ההתמחות ברפואת המשפחה בפריפריה שאושר לאחרונה.

פעילות למען המתמחים:
כחלק מפעילותנו למען המתמחים וההתמחות ערכנו השנה סדנת הכנה לשלב א' ולשלב ב', תמכנו בסדנאות לחיבור הבחינות 

שלב א' ושלב ב'. האיגוד הפיק גם חוברת הכנה לבחינה שלב ב' והפיץ למחלקות לרפואת המשפחה.

יש תמורה לאגרה:
התנהלות צנועה ומקצועית בפעילויות האיגוד הביאו אותנו למצב כלכלי טוב עוד יותר. היתרות בקופת האיגוד המשיכו לגדול 
השנה, וסך הגידול בשלוש השנים האחרונות עומד על 900,000 ₪. מהכספים המגיעים לאיגוד מפעילויות שונות נהנים למעלה 

מ- 2,000 חברים רשומים מפעילויות ותמיכות מגוונות. 
חילקנו בשנים האחרונות 330,000 ₪ עבור מענקי מחקר בלתי תלויים.

ניתנו עשרות מלגות הצטיינות בסך 3,000 ₪ כל אחת לחברי האיגוד המציגים עבודת מחקר בכנסים בינלאומיים.
Matching – האיגוד תרם והגדיל את סכומי מלגות שהתקבלו על ידי הקרן להשתלמות "אמצע קריירה" על שמו של 

ד"ר גוסטאב מוניקנדם למשך ארבע שנים. 

פעילות האיגוד ברשת:
במהלך השנה הרחבנו את פעילות האיגוד ברשת. 

עלה לאינטרנט אתר התקצירים המדעיים של כל הכנסים ע"ש שבתאי בן מאיר משנת 1989. האתר יתעד את ההיסטוריה של 
המחקר ברפואת המשפחה וישמש גם כלי עזר שימושי לחוקרים ברפואת המשפחה.

אתר האיגוד המשיך לשמש כפלטפורמה לעדכונים ולקשר בין וועד האיגוד לבין החברים. 
בשנה הבאה אנו מתכננים לבצע "מתיחת פנים" והתאמה לסמארטפון ונשמח לקבל מכם הצעות ורעיונות. 

של  והוספה  כתיבה  ולאחר  משמעותית  הורחבה  "ויקירפואה"  אתר  פעילות 
300 ערכים חדשים במהלך השנה, ניתן כיום למצוא למעלה מ- 2,500 ערכים, 
ספרים ומדריכים אליהם נרשמו השנה למעלה מ- 300,000 כניסות מדי חודש. 
מדי יום ביומו נצפים למעלה מ-10,000 דפים כאשר כמעט מחצית מהגולשים 

הם "גולשים חוזרים" והאחרים "חדשים" נתון המראה נאמנות של משתמשים ותיקים. 
לאחרונה אף הוספנו אתר משנה חדש - "ויקיתרופות" המעודכן בכלל התרופות הרשומות בישראל, בצורה נוחה ונגישה לחיפוש 

והתמצאות.

CME
המשכנו ליזום גם השנה פעילויות CME שונות וענפות במתכונות שונות - פעילות ערב, ימי עיון, כנסי סוף שבוע ועוד, גם בשיתוף 

עם איגודים מדעיים אחרים בכל רחבי הארץ. האיגוד הפעיל ויזם גם מגוון רחב של בתי ספר ברחבי הארץ.

חוגים באיגוד
ואסקו דה גמה של המתמחים  חיים, החוג לטיפול בכאב ברפואת המשפחה, קבוצת  החוג לבאלינט, החוג לרפואת אורחות 
והמומחים הצעירים וחוג חימ"ר פעילים ביותר. מקיימים כנסים, מפגשים ופעילויות העשרה וקולם נשמע גם בגופים הלאומיים 

והבינלאומיים הרלוונטיים.
החוג לרפואת ספר חזר בהדרגה לפעילות השנה ושני חוגים נוספים, חוג המחקר ברפואת המשפחה – רמב"ם, והחוג לקידום 
בתחום  עניין  קבוצת  הבאה.  בשנה  יותר  פעילים  שיהיו  תקווה  ואנו  נמוכה  פעילות  הראו  המשפחה,  ברפואת  האישה  בריאות 

מחלות דרכי הנשימה מתארגנת בימים אלה ונשמח להמשיך ולקדם כל קבוצה שתרצה לקום ולפעול במסגרת האיגוד.

האיגוד ופעילויות בינלאומיות:
גם השנה תמכנו בנציגינו שייצגו אותנו במפגשים של גופים בינלאומיים רבים בתוך WONCA ומחוצה לו. לצערנו כנס בינלאומי 

של החוג לבאלינט שתוכנן השנה שינה את מתכונתו בעקבות ביטולים שנרשמו על רקע מבצע 'צוק איתן'.
ההישגים הבולטים שלנו השנה היו: בחירת ישראל לארח את הכנס החצי שנתי של ה- EGPRN בשנת 2016 בתל אביב )לאחר 
שהתארח לאחרונה בישראל ב- 1994(. כמו כן נבחרנו לארח את כנס ואסקו דה גמה של המתמחים והמומחים הצעירים באירופה 
בשנת 2016 בירושלים. מעבר לקשרים הטובים שיצרנו באירופה, חשובה גם התמיכה הכספית של האיגוד בהבאת כנסים אלה.  

ספרים:
עד כה הוצאנו לאור שלושה כרכים של ספר "סיפורי רופאים" ובשנה הבאה אנו מתכוונים להוציא 

את האסופה הרביעית. הספר מחולק בחינם לכל חברי האיגוד.
ספר "רפואת המשפחה בישראל – מקורותיה, תולדותיה ומשמעותה" – מתעד את ההיסטוריה של 
האיגוד מהקמתו ואת התפתחות רפואת המשפחה בארץ. הספר יחולק ללא תמורה לחברי האיגוד 

שיהיו מעוניינים בכך.


