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 ד"ר רחל בכר               

 

לימוד  -   ישראל ילידת ו עם  ו   בבולוניה  הרפואה השלימה    יאת  לצה"ל  ארצה התגייסה  במגוון    שירתהשובה 
ראשית. רחל אחראית להקמת מרפאת    ח"ן  הנה כרופאת  יכ  תפקידה האחרון ב,  תפקידים במערך רפואת הנשים

מרפאת   – מגוון שירותים בתחום רפואת הנשים תחת קורת גג אחת  הפעילה בצריפין,   542חר"פ בהמומחים  
 צוואר הרחם, פריון, מעקבי הריון ואולטרה סאונד. 

וגינקולוגיה במחלקת  השלימהשירותה הצבאי  קביל למב ויולדות באסף הרופא      ההתמחות במיילדות  נשים 
פרופ' אלברט  אצל    כספי, ולאחר מכן התמחתה באבחון וטיפול במחלות צוואר הרחם והעריהבניהולו של פרופ'  

 . זינגר באנגליה

דגש  הקימה את מרכזי בריאות האישה של הקופה תוך שימת  עם שחרורה הצטרפה למכבי שירותי בריאות ו
לקבלת שירותים    הצורך בהפניה לבתי חולים  פחתתעל פתיחת מגוון שירותים במרפאות הנשים בקהילה וה

במסגרתה מקבלות    -אונקולוגיה ותורשה   נשים,   - מרפאה ייחודית שהוקמה ביוזמתה היא מרפאת נאו"ת  שונים. 
    . וגם נשאיות בריאות ייעוץ כולל  נשים חולות בסרטן השד או שבמשפחתן סרטן שד,

. ד"ר בכר  הקימה את פורום וועדת ההיגוי במכבי ונתנה במה לדיון בטיפולים וטכנולוגיות חדשות   ד"ר רחל בכר
הנה כחברת ועד בסניף  יכ  - פעילה מאוד גם בעשייה הציבורית במסגרת האיגוד למיילדות וגינקולוגיה    היתה  

וכן נמנתה על מקימי    ילדות וגינקולוגיה , ושמשה כנציגת מכבי שירותי בריאות במועצה הלאומית למי תל אביב
 החברה לרפואת נשים בקהילה.

 

 חברי האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה ממליצים בחום על                 
   ד"ר רחל בכר                                       

 וגינקולוגיה קבלת תעודת הוקרה מטעם האיגוד הישראלי למיילדות  ל  
 

 
 

 
 

 

 



 פרופ' מרק גלזרמן     

 

 
פרופ' מרק גלזרמן נולד בפרוז'נה שבברית המועצות. את לימודי הרפואה החל ללמוד באוניברסיטת  

.  בשנה הרביעית עבר לפריז והתמקד בלימודי הרפואה. כעבור שנה שב לאוניברסיטת גתה שבה  גטה
עלה לישראל והחל את הקריירה הרפואית    1972סיים את לימודי הרפואה בהצטיינות יתרה. בשנת  

 השומר.-שיבא בתל ע"ש שלו במכון לאנדוקרינולוגיה בבית החולים

 

החל בבית חולים צהלון ביפו. בהמשך כיהן כאחראי על מחלקת  את התמחותו במיילדות וגינקולוגיה  
של המרכז   מנהל החטיבה למיילדות וגינקולוגיה  והגיע לדרגת    שבע-נשים, מרכז רפואי "סורוקה", באר

ניהל מרק את    2005  - 1997תרם רבות לקידום רפואת הנשים בנגב.  בשנים  הרפואי. פרופ' גלזרמן  
אי ע"ש אדית וולפסון, חולון שם תרם רבות לקידום המחלקה וייסד את  אגף נשים ויולדות במרכז הרפו

בשנת   מינית.  תקיפה  לנפגעות  הראשון  במרכז    2005המרכז  נשים  מחולקת  ניהול  את  לידיו  קיבל 
 תקוה.-הרפואי "בילינסון", פתח

 

 פרופ' מרק גלזרמן היה הראשון בישראל שפיתח את גישת אמנת השירות.

 

תקוה ייסד את המרכז לרפואה מגדרית אשר  -ת החולים לנשים ב"בלינסון", פתחעם פרישתו מניהול בי
ספרים ויותר    6עשורים של פעילות אקדמית פרסם פרופ' גלזרמן    4בראשו עמד מאז ועד היום. במשך  

גלזרמן במחקרים    – עבודות מחקר בספרות המקצועית    330  –מ   בשנים האחרונות מתמקד פרופ' 
 בתחום הרפואה המגדרית. 

 
 חברי האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה ממליצים בחום על                 

 מרק גלזרמן  פרופ'                                   
 וגינקולוגיה קבלת תעודת הוקרה מטעם האיגוד הישראלי למיילדות  ל  
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 פרופ' איתן לוננפלד      

 

 
בן  הינולוננפלד  איתן  פרופ'   באוניברסיטת  לרפואה  גוריון, מומחה בפריון, איש  -בוגר המחזור הראשון 

  ' אשכולות עם תרומה מהותית לרפואה במדינת ישראל. פרופ' לוננפלד ניהל את מחלקת נשים ויולדות א

אותה   הביא   ואף  ביותר  הטוב  הצד  על  סורוקה  הרפואי  במרכז  וגינקולוגיה  למיילדות  החטיבה  ואת 

 יים. להישגים משמעות

 

בין היתר כיהן    –קצרה היריעה מלתאר את תרומתו למען הקהילה הרפואית בכלל והגינקולוגית בפרט  

יו"ר  גוריון בנגב, אוניברסיטת אריאל בשומרון, משרד הבריאות,  -כיו"ר וחבר ועדות  באוניברסיטת בן 

, יו"ר האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה  2010  –  2007האגודה הישראלית לחקר הפוריות בשנים  

פאי לפוריות  ונוסיף את פעילותו באיגודים בינלאומיים כנציג ישראל באיגוד האירו   2017  –   2014בשנים   

. כיום מכהן פרופ'  2019ונציג ישראל באיגוד האסיאתי למיילדות וגינקולוגיה לשנת    2018  –  2015בשנת  

 שבע.-לוננפלד כיו"ר ועדת הלסינקי של המרכז הרפואי האוניברסיטאי "סורוקה", באר

 
 

.  רבה עשייה ציבוריתלהקדיש את כל חייו המקצועיים   כפי שניתן ללמוד מהפירוט למעלה, פרופ' לוננפלד

ציבורית   ברפואה  רק  עבודה  על  הקפיד  כאשר  המטופלות  לטובת  רבות  השקיע  לוננפלד  פרופ'  בנוסף 

ולמעשה לא עבד ברפואה הפרטית כלל. במקביל, עשה המון לטובת הרפואה בכלל, רפואת הפריון, ורפואת  

בארץ. מנט איתן  פרופ'    הנשים  שימש  המתמחים  לוננפלד  בלימודי  מעורב  ואף  הצעירים  למתמחים  ור 

 לקראת מבחני ההסמכה. 

 

 

 חברי האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה ממליצים בחום על                         
  פרופ' איתן לוננפלד                                        

 וגינקולוגיה קבלת תעודת הוקרה מטעם האיגוד הישראלי למיילדות ל         
 

 
 

 
 

 

          
 
  

        



 ישראל שפירא   ד"ר  

 
  .רופא,  מחנך,  וירטואוז  -ישראל שפירא  ד"ר 

א'.    1950נולד בשנת   דגניה  לרפואה בטכניון ד"ר  את התואר    בקבוץ  בבית הספר  לרפואה קיבל 
במחלקת נשים ויולדות   ביצע עשה בבית חולים רמב"ם בחיפה ואת התמחותו    'בחיפה.  את הסטאג

 בחיפה שם עבד עד לפרישתו לגמלאות.  "בני ציון"חולים הת יבב

    - סאונד במיילדות וגינקולוגיה-שפירא בתחום האולטרה  ר"תקצר היריעה לתאר את כל פועלו של ד

וירטואוז בכל הקשור לתחום האולטרה"ד   ישראל סאונד,  המיחשוב והתלת מימד.   -ר שפירא הינו 
סאונד הן בתחילת דרכו )עת עזר לחברת אלסינט בפיתוח המכשירים  -לפיתוח האולטרהשותף מלא  

סאונד המתקדמים(.  -בפיתוחים שונים של מכשירי האולטרה  GEהראשונים( ועד היום )בייעוץ לחברת  
 סאונד בישראל. -חלק מאבות האולטרה הינורא ר שפי"ד

ר שפירא הינו מחנך בכל רמ"ח איבריו.  דורות רבים של רופאי נשים חבים לו את הידע ברפואת  "ד
וגינקולוגיה בפרט.   -נשים בכלל ואולטרה מתמחים במחלקת נשים פרט ללימוד הסאונד במיילדות 

העברת    -סאונד במיילדות וגינקולוגיה  -לטרהויולדות נטל על עצמו ישראל את החינוך הממוסד באו
זאת בנוסף לקורסים     ,אביב-הקורס התלת שנתי בחסות הפקולטה לרפואה סאקלר באוניברסיטת תל

 סבא. -סאונד בבית חולים מאיר בכפר-והרצאות אותן העביר בבית הספר לאולטרה

המופלאות של עולם התלת  ולות  אל נושא התלת מימד פרץ בסערה ובכל הזדמנות הוא מדגים את היכ
- מהראשונים למחשב את נושא בדיקות האולטרה    -מימד.  עולם המחשוב הוא "בייבי" פרטי שלו  

סאונד והמומים השונים.  את הידע שלו בנושאי המחשוב הוא מביא לידי ביטוי בכל הצגות המקרים,  
  -ותרת של פועלו הרפואי  סאונד השונים אותם הוא מעביר  וכמובן באחת מגולות הכ-קורסי האולטרה

מקרים עם    ימי עיון בו מוצגים   -אחריותו להעברת ימי העיון החודשיים בבית חולים מאיר בכפר סבא  
 רמה גבוהה ביותר שלא היו מביישים כל רמה אקדמאית בעולם.

והוא  שפירא מוזמן להרצות ברחבי העולם גם שם נהנים מהרצאותיו המקצועיות והמרתקות  ר"ד
 בוד רב לישראל בכלל והרפואה הישראלית בפרט.  מביא כ

          
 חברי האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה ממליצים בחום על                          

   ד"ר ישראל שפירא                                        
 וגינקולוגיה לקבלת תעודת הוקרה מטעם האיגוד הישראלי למיילדות           

 

 
 

 

             
 


