
 2020ינואר   ISCORTכנס  -סיכום מליאת האיגוד

 . 13:30. בשעה 11.1.20ישיבת המליאה התקיימה בתאריך  .1

במליאה נכחו פחות ממחצית מהחברים המלאים באיגוד ולכן לא נלקחו החלטות הדורשות   .2

הצבעה של כלל חברי האיגוד. וועד האיגוד החליט שישיבות המליאה תתקיימנה בכנס 

, אך לא בסוף הכנס, אלא בסיום היום האקדמי השני של הכנס וזאת על מנת ISCORTהשנתי 

מחברי האיגוד המלאים בשעה שנקבעה  50%ה שלא יהיו להבטיח נוכחות מלאה יותר. במיד

תדחה הפגישה בשעה בהתאם לכללים ואז במידת הצורך ניתן יהיה להצביע על  -אחה"צ

 סעיפים הדורשים החלטת מליאה.

בהתאם לבקשת וועדת ביקורת, להלן הסעיפים הקבועים שכלולים בישיבת המליאה: דיווחים  .3

האיגוד, האחראית על חוגי האיגוד, יו"ר וועדת ביקורת, של גזבר האיגוד, האחראי על אתר 

יו"ר האיגוד. ככל שניתן יהיה, נודיע מראש על סיכום של יו"ר וועדת בחינות מזכיר האיגוד ו

 נושאים לדיון וכמובן נודיע על נושאים שבהם נדרשת הצבעה בעת הפגישה.

נגמרה במאזן כספי שלילי  2019דו"ח כספי ניתן על ידי ד"ר רפי פפר. על פי הדו"ח שנת  .4

)בי"ס אירופאי לאונקולוגיה(.   ESOוכינוס  ISCORT2019עקב הוצאות גבוהות על כינוס 

למרות המאזן, יתרות הכסף של האיגוד לא השתנו מהותית, עקב השקעות נכונות של 

 היתרה בבנק.

 2019דו"ח פעילות אתר האיגוד נמסר כל ידי ד"ר עופר פורים. הפעילות באתר בשנת  .5

עלתה, תוך מתן במה לחידושים במרכזים האונקולוגיים השונים ואתרי החוגים השונים. 

האתר מביא לחשיפה גדולה של הפעילות באונקולוגיה בארץ למקצועות רפואיים נוספים 

שמרבים להיכנס לכתבות השונות באתר. כמו כן האתר מהווה מקור הכנסה לאיגוד והמאזן 

 הכספי השנתי הוא חיובי.

נהם החוג י, בחוגים 8"ח פעילות החוגים נמסר על ידי ד"ר קרן רובינוב. באיגוד פועלים דו .6

. חוג האיגוד לאתיקה צפוי להיפתח במהלך  2019-לסרקומה שקיים לראשונה פגישות ב

2020. 

דו"ח וועדת הביקורת נמסר על ידי ד"ר נילי רמו. בניגוד לנהלים, הדו"ח לא נשלח קודם  .7

ולכן לא ניתן היה להתייחס אליו בצורה פרטנית במהלך ישיבת המליאה.  לחברי וועד האיגוד

 להלן מספר התייחסויות לנקודות שעלו בדוח:

הטפסים  -טפסי גילוי נאות לוועדת הסל )הנושא כבר קיבל התייחסות בשנה לפני כן( .א

 מועברים למשרד הבריאות. אין מחויבות של האיגוד לשמור אותם כמאגר אצלו.

)הנושא קיבל התייחסות בשנה לפני כן(.  -יגוד אינטרסים בהרצאות הכנסהצגת שקף נ .ב

החברה מחויבת למצגת שמועברת לפני כן לחברה  -יש לשים לכך לב, הרצאות החסות

לוודא שיש אזכור של חסות החברה וניגוד  -על ידי המרצה ולכן באחריות הצוות המנהל

הרצאות שניתנות ללא חסות  אינטרסים אישי בתוך המצגת, כולל בדיוני המקרים.

 מחייבות שקף ניגוד עיניינים. -חברה

אחריות ארגון הכנס היא בראש ובראשונה  -קריטריונים לבחירת מארגני הכנס השנתי .ג

מחויבות של הוועד. כל חבר מלא באיגוד יכול להציג את בקשתו לארגון הכנס. אין כוונה 

המארגנים כוללים:  יכולת ארגון,  לצאת למכרז על ארגון הכנס, שיקולי הוועד בבחירת

-הובלה בארץ ובעולם, פעילות נוספת באיגוד, גיוון בתחומי העיסוק, מגדר, מרכז

אין מניעה מארגון הכנס יותר מפעם אחת, אך מקובל שיחלפו מספר שנים  פרפריה ועוד.

 בין הפעמים השונות.

הוועדה המדעית בחירת המענקים היא באחריות  -קריטריונים לבחירת מענקי המחקר .ד

של הכנס ומנוהלת בהליך מסודר על ידה. קול קורא להגשת הצעות, נשלח באתר בצורה 

מסודרת. השנה נפלה טעות ולא צוין שהמענקים מיועדים למתמחים ומומחים צעירים עד 

שנתיים לאחר התמחות. כיוון שכך, נסקרו כל ההצעות שהוגשו, אך ניתנה עדיפות 

אליו מיועדות המלגות )עידוד מחקר בקרב רופאים  -הראשוני להצעות שעמדו בקריטריון

 צעירים(.



דו"ח וועדת הבחינות נמסר על ידי היו"ר פרופ' עידו וולף. נמסר דיווח על שלב א' האחרון  .8

אחראי על שלב א בתחום האונקולוגיה  -מתמחים לבחינה. ד"ר קייזמן 19שבו ניגשו 

כמו כן צוין שיש שינוי מדיניות בהר"י של פרסום  הרפואית וד"ר לימון אחראי בתחום הקרינה.

כל שאלות הבחינה באתר הר"י כחודש לאחר ביצועה. דבר המחייב כתיבת בחינה חדשה כל 

 שנה.

כמו כן נמסר שוועדת הבחינות מקיימת פעמים בשנה "יום הכנה לבחינות" שפתוח לכל  .9

חסות של חברות תרופות  המתמחים ובנוי מסימולציות בחינה. ימים אלו לא יכולים לקבל

 מעבר לחסות כללית לכיבוד וחלל לביצוע היום.

בנושא "התמחות מקוצרת  9.1.20סלע מסר דיווח על דיון שהתקיים בתאריך -גיל בר  פרופ'  .10

למומחים בהתמחויות אחרות". התקיים דיון קצר במליאה שבו הושמעו דעות לשני הכיוונים. 

ר תדון בנושא ותכין תוכנית אפשרית. תוכנית זו תאושר הוחלט על קיום וועדה של האיגוד אש

. עד כה ביקשו להיות תחילה על ידי הועד ותובא להצבעה בכינוס המליאה בשנה הבאה

מתחום  2נציגים ) 4דוד. הוועדה זקוקה לפחות לעוד -בוועדה פרופ' וולף וד"ר בן

 מתחום הקרינה( 2-האונקולוגיה הרפואית ו

בנושא "תהליך אסטרטגי עם  10.1.20דיון שהתקיים בכינוס בתאריך כמו כן נמסר דיווח על  .11

" על מנת לקדם נושאים כמו כוח אדם, תקינה, תעדוף המקצוע, כניסת  TARAחברת יעוץ 

. הוחלט שמנהלי המכונים האונקולוגיים ומנהלי יחידות הקרינה יפגשו עם נציגי מתמחים וכו

החברה ולאחר מכן תתקבל החלטה סופית אם להיכנס לתהליך. מועדי פגישה אפשריים 

 נשלחו לחברים הרלוונטים.

ד"ר וילי מרמשטיין מסר דיווח על הפעילות הבין לאומית של האיגוד שכללה דוכן של האיגוד  .12

( וחתימה על שני מזכרים לשיתוף ESTRO)הכוונה להעמיד דוכן דומה בכנס  ESMOבכנס 

פעולה. שיתוף פעולה עם האיגוד התורכי בהובלתו של ד"ר עופר פורים ושיתוף פעולה עם 

 האיגוד היווני בהובלתו של פרופ' ברוך ברנר.

מסר דיווח על דרישות משרד הבריאות מיחידת הקרינה בבי"ח זיו ובבי"ח  ד"ר מרמשטיין .13

קיימות דרישות המהוות פגיעה בהכרת אסותא אשדוד. מתוך הדו"ח ניתן היה להבין ש

המקצוע ומחייבות פעולה מיידית לצורך שימור המומחיות ומקצוע הרדיותרפיה. מברור 

מורכב יותר ומתנהל על מספר מישורים  מעמיק יותר, שבוצע לאחר הישיבה,  נראה שהנושא

, בתמיכת יו"ר הר"י  הוחל בדיאלוג עם בו זמנית. ברצוננו למסור שיו"ר האיגוד עוסק בעניין 

נוציא דיווח לחברים לאחר שתהיה התבהרות וכמובן בהסכמת הרופאים משרד הבריאות. 

 להם הנושא נוגע באופן אישי.

 שונות שחייבות להיות בדו"ח: .14

  ISCORT-פיים שחולקו על ידי האיגוד בכנס הפרסים כס

-ד"ר מירב בןלכ"א לתקצירי עבודות מקוריות שהוצגו בכנס, הוענקו ₪   2000פרסים בסך  .א

 דוד, פרופ' עידו וולף, ד"ר אלונה זר. 
ד"ר טלי גולן, להוענקו  2018כ"א לפרסומים הטובים ביותר לשנת ₪  2000פרסים בסך  .ב

 ברגר פרופ' גל מרקל, פרופ' רענן

ד"ר מיכל ל הוענקו₪  100,000כולל של מענקי מחקר מטעם האיגוד בסכום שלושה  .ג

שטרנשוס, ד"ר ליאנה אבדאח, ד"ר נתנאל אשר.  העברת כספי מענקי המחקר תבוצע דרך 

 רשות המחקר של בתי החולים בהם עובדים הזוכים. 

 מליאת האיגוד, אישרה את הדו"ח הכספי ודיווחי חברי הוועד.

לטובת ₪  5000אושרה רכישת מחשב נייד בעלות של עד  -ת חברי הוועד לפני המליאהבפגיש

 חוג הריאה, מתוך תקציב החוג המנוהל על ידי האיגוד.

 

 סלע-רשם: גיל בר



 


