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 קורות חיים
 

 

 

 

 

 

 

 

פרופ' ארנון אפק הינו המשנה למנהל המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא בתל השומר, מנהל  בית החולים 

 הכללי )בפועל(, האחראי על הרופאים ומנהל המחלקה למנהל רפואי.

הוא משמש כפרופ' מן המניין, ראש חטיבת מדעי החיים והדקאן המייסד של בי"ס לרפואה ע"ש דינה 

תוגש עם השלמתה אוניברסיטת רייכמן. התוכנית להקמת בי"ס לרפואה מהמתקדמים בעולם, אנטי, רק

ראש תוכנית הוראת הרפואה באנגלית  שימשפרופ' אפק  2022עד  2011משנת . המל"ג לאישור

מעל ביב. א-ע"ש סאקלר, באוניברסיטת תל)תוכנית ניו יורק( ופרופ' לבריאות הציבור, בי"ס לרפואה 

הוא  2017בשנת  מובילים במערכת הבריאות בארה"ב. מפתח משמשים בתפקידי בוגרי התכנית 2000

כפרופ' נלווה בבית  במקביל פרס רקטור אוניברסיטת תל אביב למרצה מצטיין. הוא משמש את קיבל

 הספר לרפואה באוניברסיטת ניקוסיה, קפריסין. 

 

מועצת הבריאות, המשנה הרפואי למנכ"ל  בעברו, פרופ' אפק היה מנכ"ל משרד הבריאות, מ"מ יו"ר

)בפועל(, ראש מנהל רפואה, ראש האגף לשעת חירום )בפועל( ומנהל המחלקה למנהל רפואי במשרד. 

הרפורמות בבריאות הנפש, שקיפות לציבור בפרסום מדדי  מימשבתפקידיו במשרד הבריאות פרופ' אפק 

למניעה וטיפול בסוכרת ובשבץ מוחי. המלצות האיכות, מודל הערכת הפגיות ואת התוכניות הלאומיות 

 ע"ש שמעון פרסחולים ההועדה הבין משרדית בראשותו הביאה להחלטת הממשלה על הקמת בית 

בקנאביס, את הרפורמה במקצועות הבריאות  רפואיהרפורמה בשימוש בבאר שבע. הוא קידם את 

קלת הליכי הרישוי לישראלים )הוספת תפקידי עוזר רופא, אחות מומחית, מסייעים למתמחים( וה

 ולעולים. 

נציבות שרות המדינה ליחידות מצטיינות בהתייעלות, וזכה מבהובלתו, מנהל הרפואה קיבל אות הוקרה 

  איכות הטיפול והשרות בפגיות. בתחוםלצוות שיפור  פרסב

: 4335/15בפסק דין י שופטי בג"צ "הרפורמה בבריאות הנפש אותה הוביל במשרד הבריאות הוגדרה ע

  "...התחושה היא שנעשית עבודה מקצועית".

  המשנה למנהל המרכז, מנהל בית החולים הכללי )בפועל( ומנהל

 המחלקה למנהל רפואי, המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא.

  דינה  הדקאן המייסד, בי"ס לרפואה ע"שוראש חטיבת מדעי החיים

 ., אוניברסיטת רייכמן(TBA)רקאנטי 

 יו"ר המועצה הלאומית לרפואה משפטית ולפתולוגיה, משרד הבריאות. 

 איגוד מנהלי בתי החולים בישראל. ,חלופי יושב ראש 

 .יושב ראש הפדרציה העולמית של ההסתדרות הרפואית 

  2019"אות יקיר שרות המדינה" לשנת. 

 מנכ"ל משרד הבריאות ,לשעבר. 

 בר, חבר הועד המנהל, ועדת הבריאות של הלשע-OECD. 
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פרופ' אפק באות "יקיר שרות המדינה" הניתן מידי שנה לשניים מבכירי השרות  הוכתר 2019בשנת 

  לקידום מערכת הבריאות הציבורית.ותרומתו רבת השנים הציבורי בישראל, על פועלו 

  הלאומי "מגן ישראל". יקטפרוה כחבר בקבינט המקצועי המייעץ להוא מונ 2020בשנת 

 משרד הבריאות. ב פרופ' אפק הוא היו"ר המייסד של המועצה הלאומית לרפואה משפטית ולפתולוגיה

את מדיניות  המתווה OECDהוא מונה אישית כחבר הועד המנהל של ועדת הבריאות של  2015בשנת 

פאים היהודים של ההסתדרות הוא מונה כיו"ר הפדרציה העולמית של הרו 2018 -ב .העולמיתהבריאות 

 .(IMA-WF)הרפואית בישראל 

 2019) פעמיים בהסתדרות הרפואית, תפקיד אליו נבחר של איגוד מנהלי בתי החולים חלופיכיו"ר  הוא מכהן

 .(2022 -ו

 ס הרפואי, משרד הבריאות.בינאהוא משמש כרופא הראשי )בפועל( של הרשות הלאומית לק 2019משנת 

ראש ענף מיון רפואי ורפואה תעסוקתית ומנהל המחלקה למנהל כ, שימש פרופ' אפק בתפקידיו הקודמים

צה"ל. כיום, הוא משרת במילואים כחבר בוועדת הלסינקי של חיל הרפואה בדרגת אל"מ  ,חיל הרפואה ,רפואי

 . )מיל(. בתפקידיו בצה"ל קידם פרופ' אפק את השינוי בתפיסת המיון הרפואי ואת ההתנדבות לשרות צבאי

פרס ראש אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בצה"ל לרפואה צבאית  הוא קיבל אתעל תרומתו לצה"ל ולמדינה 

פרס הלאומי לצוותי שיפור )קידום ההתנדבות לשרות צבאי ושיפור המענה לחיילים קרביים את הפעמיים ו

 ברפואת השיניים( 

 

מבית הספר  MD))פרופ' אפק הינו בעל תואר ראשון במדעי הרפואה )בהצטיינות(, תואר ד"ר לרפואה 

   (MHA)לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה בירושלים ותואר שני במנהל מערכות בריאות

הוא  ות(.וריון בנגב )בהצטיינות(. הוא מומחה באנטומיה פתולוגית ומנהל רפואי )בהצטיינג-מאוניברסיטת בן

  (.WSLP16בוגר תוכנת וקסנר לבכירים, בבית הספר קנדי לממשל, אוניברסיטת הרווארד )

 

פואי, שרדיות לקידום בטיחות ילדים, לרגולציה של הקנביס  הרמ-ביןהועדות הפרופ' אפק עמד בראש  

רכת הבריאות, להסדרת התיירות הרפואית, שילוב יוצאי אתיופיה במע הארץ, לקידום המענה הרפואי בדרום

הטיפול במחלות יתום וחוק החולה הנוטה למות. הוא היה חבר בוועדת גרמן לחיזוק הרפואה הציבורית ובתת 

הוא עמד בראש הועדות . ת התיירת הרפואיתלחקיק שהמלצותיה הובילוהועדה להסדרת התיירות הרפואית 

 (. 2022מת "נפש אחת". )לשיפור השרות והמענה של הועדות הרפואיות לנכי צה"ל במסגרת רפור

 (. 2022בעקבות לקחי מגפת הקורונה ) לאומית להסדרת תחום הטיפול הנמרץוביל את הועדה הההוא 

הוקרה על פועלו למען ציבור החולים ובני  אות הוא קיבל מהאגודה לזכויות החולה בישראל 2017בשנת 

 דה על מי שהנך" נרשם "תודה על האוזן הקשובה והדלת הפתוחה, תו ובומשפחותיהם 

בי"ס הקמת  שאישרה מקצועית אתהוא שימש כיור הועדה מטעם המועצה להשכלה גבוהה  2018שנת מ

הוכתרה הקמת בי"ס לרפואה  2022בשנת  באוניברסיטת אריאל.  ,לרפואה ע"ש ד"ר מרים ושלדון אדלסון

 בהצלחה והוא קיבל מעמד עצמאי. 
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לתחלואה במחלות לב, כלי דם, סוכרת  ואורח חייםקשר בין השמנה תחום האקדמי, פרופ' אפק חוקר את הב

הוא חוקר את התחלואה  2020וסרטן בקרב בני נוער וחקר האימונופתוגנזה של טרשת העורקים. משנת 

 התחלואה. מגמות בקורונה והשפעת החיסונים על 

 

 Circulation  -ב מאמרים בעיתונות הרפואית העולמית, לרבות 200הוא השתתף בפרסומם של מעל 

JAMA , NEJM של העיתון הרפואי רב  יייעודבצוות המוביל את  כתיבת גיליון  השתתףהוא  2017. ב

 היה בין עורכיהוא  2022בשנת  . "Health in Israel" -מערכת הבריאות בישראל המוקדש ל Lancetהיוקרה 

 . The Green Bookביל בעולם בנושא הקאנביס הרפואי, המור הספ

  

וכחוקר זכה בפרס גולדברג, פרס קלרמן ובפרס האגודה רבים מרצה אורח בכנסים רפואיים  הוא פרופ' אפק

  הישראלית לטרשת עורקים.

 פרופ' אפק נשוי ללימור, רופאת שיניים לילדים, אב לשחר ולאורן, תושב נתניה.

 

 

 


