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 חברים יקרים,חברות ו

ראשית, הבחירות הסתיימו והועד החדש ואנוכי יוצאים לדרך חדשה ומאתגרת. 

לכל מי שהשתתף בבחירות ונתן בנו את אמונו. תודה מיוחדת לחברנו ד"ר להודות  רציתי

כולל כתיבת קווי הנחיה, ארגון  ג'וני ארבל על תרומתו העצומה לאיגוד לאורך כל השנים

בין כל להחלפת דעות והתייעצות תוסס  ערוץ תקשורת ופתיחה שלבחינות ההתמחות 

 החברי להודות לו על היחסלומר שג'וני הוא ג'נטלמן אמיתי ו חשוב לי. באופן אישי, החברים

להודות גם ואחריהן. נמשיך לעבוד ביחד לטובת כולנו. אני רוצה  , במהלכןלפני הבחירות

, פרופ' אבי קרסיק וחברי הועד פרופ' קרן שיאלחברי הועד היוצא שסיימו את תפקידם : הנ

עד בקדנציה ותורג'מן, פרופ' רות שלגי ופרופ' רינה מידן על תרומתם הגדולה להצלחת הו

מתוך תחושה בהתלהבות הקודמת. כחבר בוועד הקודם אני יכול להעיד שהדבר נעשה 

 איגוד גם בהמשך. לתרום לפעילות האמיתית של מחויבות ושליחות. אין לי ספק שהם ימשיכו 

. הטלטלה שכולנו עוברים בימים אלה משפיעה על האתגרים שעומדים בפנינו רבים

. ות לטווח ארוךהשלכ משבר הנוכחיל יהיוהאנדוקרינולוגיה כבר היום ואין ספק שמקצוע 

עם זאת, כל משבר הוא גם הזדמנות  .ישפיעו גם עלינו ודאותהחוסר המשבר הכלכלי הגדול ו

   שינוי ועלינו להיערך לקראת העתיד כבר כעת. להתחדשות ו

 אנו מתכוונים לפעול במספר גזרות:

 . אני רואה חשיבות גדולהלצערנו מקצוע האנדוקרינולוגיה לא זוכה להערכה לה הוא ראוי  .1

ע ע"י הדבר יתבצאני מקווה שבשיפור מעמד האנדוקרינולוגיה בבתי החולים ובקהילה. 

יותר בהובלה של תחומי ליבה חשובים של המקצוע כמו סוכרת  הפגנת דומיננטיות גדולה

מקצוע האנדוקרינולוגיה ב והפעילויותשל מגוון התחומים הרחב חשיפה גדולה יותר ווהשמנה 

. אפעל על מנת לייצר קבוצות עבודה קטנות בתחומים השונים ציבורובבקהילה הרפואית 

בשנים הקרובות כולל תכנית פעולה סדורה  לקידוםשיגדירו את הנושאים החשובים ביותר 

 .יםלהשגת היעד

קביעת הכללים של רפואה דיגיטלית/וירטואלית. אין ספק שרפואה יש צורך גדול גם ב.  2

מרחוק לבית המטופל תתפוס מקום חשוב גם בעתיד שלאחר תקופה הקורונה. צריך יהיה 

גרת זו, מה היחס הנכון של להחליט מי החולים המתאימים, איזה סוג פעילות מתאים למס

ביקורים במרפאה וביקורים מרחוק וכן לטפל בסוגיות של אבטחת מידע ותגמול עבור פעילות 

 משרד הבריאות.בבקופות החולים ו םינטיוורלמול הגורמים ה בסיוע הוועד היישום יתבצעזו. 
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ולה . בקדנציה הקודמת הוקמה קבוצת פעאנו נערכים לקראת הסכם הרופאים החדש.  3

ופרופ' אילן שמעון שתפעל  רב פרנקלד"ר מד"ר יואב אייזנברג, ד"ר יואל טולדנו,  את שכוללת

 דרישות פרופסיונאליות כמו כוננויות, תגמול עבור פעולות ייחודיות ורפואה במטרה לקדם 

דיון  אמור היה להתקיים דיגיטלית, זמן מוגן לפעילות אקדמית והשתלמות ושוויון בפריפריה.

  קרוב.ב יתקייםואנו מקווים ש נדחה בצוק העיתיםשבהר"י  בנידון

 ,אני רואה חשיבות רבה בקשר בין בתי החולים לקהילה. הקשר קיים כמובן כבר היום.  4

, פיתוח תוכניות התמחות משולבות ויצירת שיתופי פעולה קלינייםאותו ע"י  חזקאבל יש ל

פי פעולה מסוג זה יפעלו לטובת כולנו ובעיקר לטובת . אין לי ספק ששיתוומחקריים אקדמיים

 המטופלים שלנו. 

נמשיך לתמוך במפגשים אקדמיים  השמירה על אופיו האקדמי של האיגוד חשובה לכולנו..  5

. אנו מעודדים זאת ונשמח גם בקדנציה הנוכחית מקומיים ובינלאומיים שמאורגנים על ידכם

נסיעה לכנסים בחו"ל לרופאים וחוקרים צעירים חברי לסייע. בקדנציה הקודמת נתנו מלגות 

גם בקדנציה הנוכחית בתקווה  יוזמה זונמשיך ב. האיגוד עם עדיפות לאלה שמציגים בכנסים

מלגת מתן מסלול לנסה לקדם נבנוסף, שהכנסים הבינלאומיים יתחדשו במהרה בימינו. 

בארץ שעוסקת בתחום  במעבדהשמעוניין לבצע תקופת מחקר  חוקר לרופא/ה צעיר/ה-רופא

 האנדוקרינולוגיה. 

בקדנציה הקודמת התבצע מיפוי של החוקרים הבסיסיים בתחומי האנדוקרינולוגיה .  6

נפנה לאותם חוקרים וננסה לגייס אותם  PhDר אהשונים בארץ. בעזרת חברי הועד בעלי תו

תופי פעולה בין איגוד. הדבר יעשיר את כולנו, יסייע בפיתוח שיהפעילות השתתפות בל

של האיגוד שמשלב תחת כנפיו  וד בשמירת הייחוד האקדמיאקלינאים לחוקרים ויסייע מ

 .קלינאים וחוקרים בסיסיים

. נפעל לחיזוק הקשר בין האיגוד הישראלי והאיגוד האירופאי לאנדוקרינולוגיה כפלטפורמה 7

דום מדינת ישראל על לשיתופי פעולה בתחום האקדמיה והמחקר, קידום רופאים צעירים וקי

 המפה של האנדוקרינולוגיה הבינלאומית.
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לשמוע רעיונות, הצעות וגם ביקורת.  יםפתוח ומאוד. אננו הקשר עם כולכם חשוב ל

התגייסות שלכם על להדבר יכול להתבצע בשיחה ישירה או במייל. נזדקק לשיתוף פעולה ו

כמו גם פעילות הוועד מתבצעת  פעילות זו. שחשובים לכולנומנת שנוכל לקדם את הנושאים 

בהתנדבות ומתוך תחושת שליחות לקידום עתיד המקצוע ודאגה לדור הצעיר. אנו סומכים 

בימים הקרובים תתקיים ם לטובת הקהילה שלנו. כתגייסו לתרום מזמנם ומרצתש יכםעל

לעדכן אתכם דרך אתר האיגוד ופורום  יםמבטיח ואנעד הראשונה. ופגישת הו

 האנדוקרינולוגים בפעילות שמתבצעת.

 אנו מציינים השבוע את יום הזיכרון בו לא נוכל השנה להתייחד עם יקירנו שנפלו

 יום עצמאות שמח לכולם . זו ללא ספק תחושה קשה ומוזרה. אני מאחלבבתי העלמין

קופה הקשה שכולנו חווים וגוזרת עלינו שהת אני מקווהרמדאן כרים. לחברנו המוסלמים ו

 ושלום. ריחוק חברתי תביא לקרוב לבבות

 בברכה,

 

 ליבוביץ' גילפרופ' 

 בשם כל חברי הוועד
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