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 ,י שלום"הנכבדים של ועידת הרהצירים , עמיתי

 

 י"ר המועצה המדעית של הר"הגשת מועמדותי לתפקיד יו: הנידון

כתפקיד  ,ר המועצה המדעית בתקופה זו במיוחד"הנני מציג את מועמדותי היות ואני רואה את תפקיד יו

בבחירתכם אני קורא לכם להצביע בי לתפקיד זה ולהתחשב  . קריטי לעתיד הרפואה במדינת ישראל

 . במצפונכם ולא על פי הנחיית ארגונכם או תכתיבים של ועדה מסדרת זו או אחרת

ידוע לי שחלקכם , אך יחד עם זאת, הצגתי את מועמדותי לוועדת החיפוש ונמצאתי ראוי לתפקיד חשוב זה

 . בהן אינני נמצא ,מראשי ארגונכם" רשימות הצבעה סדורות"קיבלתם או תקבלו 

אך במסגרת , אשמח לפרט קצת על עצמי ועל מגוון התפקידים בהם שימשתי, בחירתכם על מנת להקל על

 .שגי בכל תפקיד ותפקידיהצניעות הראויה לא אפרט את ה

 ס לרפואה באוניברסיטת בן גוריון"הנני בוגר המחזור הראשון של ביה 
 רפואי אוניברסיטאי סורוקההמרכז בז 'עשיתי סטא 
  במרפאת שירותי בריאות כללית בבאר שבע כחלק מהרגשת שימשתי רופא כללי במשך שנה

 .ס לרפואה בבאר שבע"המחויבות לחזון ביה
 התמחיתי במיילדות וגינקולוגיה במרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה 
 בסיום התמחותי שימשתי גם כרופא נשים בקהילה 
 ב"ארה, עמית מחקר באנדוקרינולוגיה של הרבייה באוניברסיטת ייל 
 וההתמחות מרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה' ת הסטאזר ועד"יו 
 ארצית' ר ועדת סטאז"יו 
 סגן דיקן הפקולטה למדעי הבריאות אוניברסיטת בן גוריון 
 י"עדת התמחות של הרוחבר בו 
 ר האגודה הישראלית לחקר הפוריות"יו 
 מנהל היחידה לפוריות והפריה חוץ גופית המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה 
 בתחום המידענות הרפואית, ב"ארה, אורח באוניברסיטת סטנפורד' פרופ 
 ר האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה"ר הסניף הדרומי וסגן יו"יו 
 ר החטיבה למיילדות וגינקולוגיה המרכז הרפואי אוניברסיטאי "ויו' מנהל מחלקת נשים ויולדות א

 .סורוקה
 למיילדות וגינקולוגיהר האיגוד הישראלי "עד לפני מספר חודשים יו 
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 :חזון

תתי , י פורצת דרך ברמה עולמית במסגרת חינוך הרופא בהתמחויות"המועצה המדעית של הר

 Continuous Medical Education, )השתלמויות עמיתים וחינוך מקצועי מתמשך, התמחויות
CME ) בתהליךתוך התאמה לרפואה ולמציאות המשתנה בשיתוף כל הגורמים הנוגעים בדבר. 

 :יעדים

 על התמחות , מיסוד רמת התמחות זהה וגבוהה בכל המחלקות המאושרות למתן התמחות

 . והשתלמויות עמיתים תוך דאגה מיוחדת למחלקות קטנות ופריפריליות
  גישור על פערים בין תכניות ההתמחות והמציאות הקיימת כך שהתכנית תהיה הסטנדרט

 .המינימלי ממנו אין לסטות
  דגש על חובת שימוש בסימולטורים ושימוש בלומדות(E-learning ) כחלק מההתמחות

 .וההתמקצעות
 קהילתית במסגרת כל התמחויות הרלוונטיות/דגש על חובת רפואה אמבולטורית. 
 / נטיות.ובהתמחויות הרלו ביה"ח דגש על התמחויות משלבות קהילה 

 לאחר סיום ההתמחויות הרלוונטיות. דגש על עבודה משולבת עם הקהילה 

 :שיטות

 :עבודה צמודה עם

, ר ועדות התמחות"יו, ועדת חינוך, ועדת בחינות, ועדת התמחות, ועדת הכרה, ר האיגודים המקצועיים"יו 
 .י"ל הר"י ומזכ"מזכירות הר,  י"ר הר"יו

 ,ואסיים בנימה אישית

עוסק ברפואה ציבורית בלבד ובכל תפקידי הציבוריים אני . האידיאולוגילמדתי בנגב ונשארתי בנגב מתוך 

 . הייתי ואני מחויב לחינוך הרפואי תוך מתן דגש על חינוך מתמחים ועמיתים

, ר האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה בו אני מקווה"ולאחרונה סיימתי את תפקידי כיו 65אני בן 
 .כמו בשאר התפקידים שמילאתי, הצלחתי להשאיר חותם

מוכן , ר חטיבת נשים בסורוקה ומתעתד להעביר אותה ליורשיי"ני מסיים בקרוב קדנציה רביעית כיוא

ר המועצה "כיו, מרצי וכישורי לטובת קידום המקצוע שלנו, ומזומן להקדיש את כל כולי

                                       . המדעית

 .רופאי המדינהק את הקדנציה עם עמיתי מארגון וכמקובל אשמח לחל

 , בהצלחה לכולנו

 ,שאלה והבהרהכל אשמח לענות על 

 
 ,עמיתכם

 איתן לוננפלד

 


