
 

איגוד רופאי של כאב רפואת ההרשמה לחברות בחוג 

 המשפחה.

                                             

 של איגוד רופאי המשפחה בישראל. כאבב טיפולהנכם מוזמנים להירשם לחוג ל

 חזון החוג :

ום מעמדו ותפיסת תפקידו של רופא המשפחה, כמנהל טיפול כוללני, בגישה קיד

ביופסיכוסוציאלית, בחולה הסובל מכאב, תוך פעילות יוזמת להעצמת מיומנויות וידע של 

הרופאים מחד והגדלת המודעות ומיצוב רופא המשפחה כמטפל בכאב בקרב החולים, 

תיות בהן יעבדו רופאי המשפחה, תוך מאידך. הפעילות תתבצע במסגרת מרפאות כאב קהיל

שיתוף פעולה עם מטפלים נוספים. החוג יהווה אמצעי קשר של האיגוד לרפואת המשפחה 

 מול גופים נוספים, מקצועיים ואחרים, לקידום החזון.

 . כאב בישראלהחברות מאפשרת להשתתף בכל פעילויות החוג ולקחת חלק פעיל בקידום תחום 

 .תשלום החברות בחוג הינה ללא

 . פרטים אישיים1

 מספר רשיון רופא מספר ת.ז. שנת לידה שם פרטי שם משפחה

     

 

 . כתובת2

 טלפון נייד מיקוד ישוב מספר  רחוב 

       

 

 . כתובת דוא"ל )בכתב יד ברור(3

 _________________________________________ 

 ____________________. מקום עבודה ________________________________4

 . תארים והתמחויות )הקף בעיגול את התשובה המתאימה(:5



 

   א. מומחה / מתמחה ברפואת משפחה
      ב. רופא כללי 
 ג. מומחה/מתמחה במקצוע רפואי אחר 
 פרט___________________ 
 פרט___________________     ד. מקצוע אחר 
 __________________פרט_   ה. התמחות או מומחיות נוספים 
 פרט___________________    ו. תארים נוספים 

 
 השתלמויות בנושא הכאב:. 6
 

 
 
 חברות באיגודים מקצועיים אחרים )פרט(:. 7

 ______________________________א.__________ 
 ב. __________________________________________ 

  

 לפתח ולקדם: /תנשמח אם תציין/ני נושאים בהם היית מעוניין. 8
 ________________________________________________________ 
 ________________________________________________________ 
  

 האם ברצונך להרחיב ידע ומיומנויות בנושא הטיפול בכאב? _________________  . 9

 . אנא פרט מהי הדרך המועדפת עליך להרחבת הידע ?9ה וענית כן על . במיד10

 

 __________________ וחותמת חתימה  תאריך _____________ 

 

 . כאבלהצטרף לחוג   החוג מברכים על בחירתךוועד חברי 
        alon@talk2doc.netשל אלון מרגלית       הנך להעביר טופס מלא וחתום זה למייל

 רלוונטי. קשר בכל נושאעימנו ליצור וכן     153-505781014או לפקס  

 
 ועד החוג כאב של איגוד רופאי המשפחה בישראל

 
 lsimovich_v@mac.org.i    יו"ר חוג ד"ר ורד סימוביץ

 alon@talk2doc.netד"ר אלון מרגלית            
 ae7@netvision.net.il         ד"ר אביבה אלעד
 rita.mashov@gmail.com      ד"ר ריטה משוב

 eyalbb@netvision.net.il     יל בן בסטיד"ר א
 gorsky_y@mac.org.il         סקיד"ר יוליה גור

 vshumla9@gmail.com     להמד"ר ורדינה שו
 yfogelman@leumit.co.il      ד"ר יעקוב  פוגלמן

 betty@zahav.net.il     סח שוורצמןפרופ' פ
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