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 אלי גז  פרופ.ר פפר, "ר ברגר, ד"ר בר סלע, ד"ד  ,נוכחים: ד"ר מרמרשטיין
 

לאור פניות שהתקבלו אצל מספר אונקולוגים מומחים להגיע לפגישות  .1

במשרד הבריאות עם השר וצוותו בנושאים המייצגים את תחום 

הינו גוף נבחר האיגוד מבקש להבהיר: ועד האיגוד  ,האונקולוגיה בישראל

שאמור לייצג את הרופאים ואת התחום באופן רשמי ולכן יש לקבל את 

אישור הוועד טרם הסכמה והשתתפות בפגישות אלו. כמו כן יש להקפיד 

  .לקבל מכתב רשמי על ידי גוף רשמי על תוכן הפגישה

ועד האיגוד מברך את ד"ר עידו וולף על מינויו למנהל המכון האונקולוגי  .2

  .ב על ידי ועדת המכרזים של עיריית תל אביבבאיכילו

הוועד מבקש להבהיר פעם נוספת, מי שלא חבר איגוד ולא משלם דמי  .3

  .במחיר מסובסד  ISCORTחבר, לא יכול להשתתף בכינוס ה

ש"ח למתמחה,  100דמי החברות לאיגוד האונקולוגי ישארו באותו תעריף  .4

  ש"ח מומחה וחינם לפנסיונר 200

מתמחים למתמחים במסגרת אתר האיגוד עלה לאוויר. אתר השאלות  .5

שאינם מקבלים את הקישור לשאלות בדיוור ישיר מוזמנים לפנות למנהלי 
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. האתר יהיה פתוח לציבור 2016אתר המחקרים הקליניים יעלה בינואר  .6

  .עם הרחבה לרופאים

  :בחינות שלב א .7

   מומחים שיבחרו מספר  על מנת נהלי המחלקותתתבצע פניה לכל מ .א

 .    שאלות לבחינה שלב אה להכנת עיריםצ

מועדים שונים במסגרת מרוכזת במלון  בשני הכנת השאלות תתבצע .ב

   בכל פעם ישתתפו מחצית מהמומחים שנבחרו לכך.. בעזריאלי

למבחני שלב א'. נקבעה ועדת ביקורת בהתאם לתקנון הר"י,   .ג

. על השאלות ולאשר אותן, לאחר סיום הכנת הבחינהלעבור תפקידה 

הנם: פרופ. רפי קטן, פרופ. שמואל אריעד, ד"ר רפי  חברי הוועדה

  פפר.

בהתאם לתקנון הר"י נקבעה וועדת ערעורים לבחינות שלב א'. חברי  .ד

-הוועדה הנם: פרופ. אברהם קוטן )יו"ר וועדת בחינות(, ד"ר גיל בר

ת ירושלמי. תפקיד הוועדה לדון בערעור סלע )יו"ר הוועדה(, ד"ר רינ

 וגשו.יעל שאלות מהבחינה, במידה ש



בזכות מימון יעודי.  ISCORTבכנס  הושג סיכום להשתתפות הפיזיקאים .8

במהלך  ובאונקולוגיה רפואיתיקויימו מושבים מקבילים ברדיותרפיה 

  .יומיים מימי הכנס

 


