
 (ZOOM)התקיימה דרך    14.7.20-סיכום ישיבת וועד האיגוד מ 

 סלע -נוכחים: ד"ר מרמשטיין, ד"ר פפר, ד"ר פורים, ד"ר רובינוב, פרופ. בר

 פארם שאחראית על הפעלת האתר. -אמיר דורון, מנהל חברת מדיה -הצטרף לדיון על האתר

 

 סיכום הדיון והחלטות: 

הוצג דוח כספי של הפעלת אתר האיגוד )הכנסות והוצאות( לצד תכנים שנוספו לאתר.   .1

-במהלך השנה האחרונה. נוספו מספר אתרי משנה לחוגים השונים עם עורכי משנה לכל תת

אתר כזה. כמו החוג לרדיותרפיה וחוג האורואנקולוגיה.  קיימת פעילות רבה ומבורכת סביב  

עם עליה בהכנסות מהאתר. ועד האיגוד מברך את ד"ר פורים  אתרי החוגים והאתר הכללי,  

 האחראי על האתר ודנית אור ממדנט על הפעילות הרבה והפוריה . 

במהלך השנה הקרובה , כחלק מהאתר, מתוכנן דף פייסבוק שבו יוצגו עדכונים ותכנים   .2

  המיועדים לציבור הרחב כמו כן הוחל פרויקט משותף עם הר"י של בית ספר למתמחים 

 בהובלתם של ד"ר פורים וד"ר רובינוב. 

בנושא חסימות המיילים של האיגוד על ידי קופ"ח כללית וחלק מבתי החולים הממשלתיים.   .3

אמיר דורון עדכן שניסיונות להגיע להבנות עם אנשי מערכת אבטחת המידע בכללית לא  

נים שלהם צלחו. עקב כך, שתי מזכירות מהצוות שלו מתקשרות לכל חברי האיגוד שהטלפו

מצויים בידנו, על מנת לאפשר להם לפתוח כתובת מייל שאינה דרך מקום העבודה וכך לקבל  

 איגוד. האת הדיוור של 

וועד האיגוד ביקש מאמיר דורון לייצר מערכת שתאפשר לוועד לבצע פיקוח הדוק יותר אחר   .4

 נדאג לנושא בחודשים הקרובים.   -ההוצאות של הפעלת האתר

 

שים האחרונים, בוצע על ידי חברת תארא מיפוי של הנושאים בהם  במהלך שלושת החוד  .5

פעילות האיגוד בקרב חבריו )הגדרת חזון  צרכים להתמקד מבחינת  , האיגוד בהובלת הוועד

ומטרות, פיתוח הון אנושי, חיזוק התקשורת הפנימית( ופעילות האיגוד ביחס לגורמי חוץ  

רחב(. נושאים דוגמת אונקולוגיה בפרפריה    )ממשל, קופות, אקדמיה, חברות תרופות , ציבור

לעומת מרכז הארץ, אונקולוגיה בקהילה לעומת בתי חולים, חינוך רפואי, מחקר וניהול ידע  

אונקולוגי וכדומה. מיפוי הנושאים השונים והצעת תוכנית לקידומם בוצעו בעזרת קבוצה  

העבודה עד כה מטעם  סיכום תמציתי של  מחברי האיגוד ואנו מודים לכל מי שתרם ועזר. 

 . מצורף לסיכום הוועדהחברה 

 

וועד האיגוד החליט להמשיך את ההתקשרות עם תארא עד סוף השנה, על מנת לעלות את   .6

הנושאים השונים על מסלול של עבודה וקידום ולראות האם ניתן לחולל שינוי משמעותי  

 ת הייעוץ. בחלק מהנושאים לפחות. לאחר מכן יוחלט לגבי המשך ההתקשרות עם חבר

 

ד"ר אלונה זר, חברים    -: יו"ר הוועדה 2021הוועד אישר את החברים לוועדת סל התרופות  .7

 נוספים: ד"ר יונתן כהן, ד"ר נירית ירום, ד"ר מרגריטה טוקר, ד"ר קרן רובינוב. 

 

בדומה לשנים קודמות, בוועדת המשנה לסל יציגו את המלצות האיגוד נציגי וועדת הסל של   .8

החוגים הרלוונטים. כמו כן נמשך שיתוף הפעולה עם המועצה הלאומית  האיגוד ויו"ר 

 לאונקולוגיה ותוגש רשימה אחת שמקובלת על שני הגופים האלו. 

 

https://cdn.mednet.co.il/2020/07/דוח-פעילות-אונקולוגים.pdf


(. בתחילת  2-6.3.21הכנס השנתי שמתקיים מסורתית בינואר, נדחה בשלב זה למרץ ) .9

עם מגפת  בהתאם למצב בארץ   -דצמבר ניקח החלטה סופית לגבי קיומו ובאיזה אופן

 הקורונה וההגבלות הנלוות. 

 

מפגש של חוג, הכולל סוף שבוע יתקיים רק פעם בשנה ולא מעבר לכך. כמובן כאשר   .10

 יתאפשר על פי הנחיות משרד הבריאות. 

 

להגדרת חוג בתוך איגוד.     מפגשים בוובינר של החוגים, בהתאם לכללים המקובלים בהר"י  .11

 מינימום שני מפגשים בשנה ומקסימום ארבעה. 

 

ימי הכנה לבחינות התמחות יאורגנו רק על ידי וועדת הבחינות של האיגוד והם באחריות יו"ר   .12

וועדת הבחינות. הוועד לא מאשר ארגון ימי הכנה לבחינות דרך החוגים או ארגון על ידי  

 ו קבלת שכר מרצה בימי הכנה לבחינות מטעם האיגוד. חברות תרופות בתמיכת האיגוד א

 

בתיאום עם נציגי המתמחים באונקולוגיה, וועד האיגוד המליץ להר"י על המשך תורנויות   .13

 שעות( .   26באונקולוגיה בדומה לקיים כעת )משמרת של 

 

ליון מיוחד של העיתון  י לערוך גסלע -ופרופ. בר  ד"ר מרמשטיין  למערכת הרפואה פנתה   .14

א אונקולוגיה, במהלך השנה הקרובה. "קול קורא" נשלח למנהלי המכונים והמחלקות  בנוש

 לצורך הפצה בקרב חברי האיגוד ויועלה לאתר בימים אלו. 

 

  Young ESTROחים בתחום הרדיותרפיה  מסעיף תקציבי: האיגוד שילם דמי חברות למת .15

 

 הר"י. אושר על ידי  2019סעיף תקציבי: הדו"ח הכספי של האיגוד לשנת  .16

 

 סלע -רשם: גיל בר 


