
 
 

 

 21.4.17 –סיכום ישיבת  ועד 

רמות, ד"ר נתנזון , ד"ר  'מימוני ,ד"ר ברזילי, ד"ר רמון, פרופ 'חודק, פרופ 'נוכחים: פרופ נוכחים:

 ונית פלדבויריוק, ד"ר מולכו, ד"ר סקופ , ד"ר מץ  ודגולדברג, ד"ר דו

 

 הנצחת פרופ ורדי ז"ל

האקדמית של פרופ ורדי  ולאחריו התקיים דיון .  פרופ ארנון כהן הציג את הנושא, את פועלו ומורשתו 

 להלן ההצעות שהועלו בעיקר עי פרופ כהן:

  -פרופ ארנון הציע לתמוך במחקר מכספי האיגוד. המחקר שיבחר יהיה בתחום רפואת העור  .1

 התחום הקליני או כלכלת בריאות .  

 שח . 20,000או  10,000הענקת מענק בכל שנה עליו יוכרז בכנס השנתי בגובה של  .2

 לפי הצעת מחקר . –הענקת כסף לחוקרים צעירים  .3

 הענקת הכסף בצורת פרס כאות הוקרה למחקרים שכבר נעשו . .4

 . FELLOW -סיוע למומחה שיוצא ל .5

  מבקש להדגיש שהסכום לא חשוב אלה ההנצחה חשובה. –פרופ מימוני 

 לדעתה יש להנציח את הצד הקליני ולא המנהלי. -ד"ר מץ 

  יש להתייעץ עם המשפחה לגבי סוג ההנצחה. –ד"ר מיכל רמון 

 לתת  מענק למחקר קליני  ושהסכום לא יינתן בבת אחת, או שהפרס על עבודה  -פרופ ברזילי

 מצטיינת בכנס תהיה על שמו של פרופ ורדי.

 

 לתת את המענק על מחקר עתידי בתחום הקליני1  : פרופ חודק לסיכום . 

 . המענק לא רק למתמחים אלא יהיה פתוח לכולם2   

 . ללא תלות בגיל, וללא תלות במוסד 3 

 . המגישים חייבים להיות חברי האיגוד4  

 בכנס השנתי, ניתן להכריז על הכוונה כבר בכנס הקרוב. -. ההכרזה5  

. הועד ימנה ועדה לגבי בחירת הזוכה. ) פרופ ארנון מבקש להיות בועדה    6 

 ט על נושא קבלת הפרס(.שתחלי

 .  ₪ 20,000פרופ ארנון מציע  -. סכום המענק7  

. המענק לא יהיה מצטבר.  במידה ואין הצעה באותה שנה, הרי שבשנה 8 

 רופאים. 2שלאחר מכן ניתן יהיה לחלק את הסכום הכפול בין  

 . ועדת מלגות שבראשה ד"ר מיכל רמון תרכז את כל הצעות המחקר 9  

 אושר פה אחד.**** הסיכום 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ". הצגת תוכנת "אקספרטה –חברת יאנסן 

 

 -מנהלת תקשורת רב ערוצית, אורית -מנהלת התחום הדרמטולוגי ביאנסן, לי-נכחו בישיבה: אורנה

 מנהל חברת אופאוס מדיקל.-מנהלת הצוות הדרמטולוגי ביאנסן, גדי

 

מערכת  לתיוג  ושמירה מאובטחת של תמונות קליניות מצולמות ותמונות וידאו שהן לא  -  אקספרטה

 . FDA -רדיולוגיות . האפלקציה הינה מאובטחת  ומשדרת בצורה ישירה לקמיליון.  מאושרת ע"י ה

  פלטפורמה מאובטחת מאד בטריפלC  ימים  3. התמונה שמורה זמנית על האפליקציה ולאחר

  SERVER -ישמר על ה

 . )התוכנה הינה מערכת אישית ) איננה לכלל בית החולים 

 .לא תהיה אפשרות של רופא לראות תמונות של רופא אחר שצילם 

 האיגוד הינו בעלי התוכנה ולכן האיגוד יהיה אחראי על ה- DATA   , וכן יהיה בעל מאגר המידע ,

 מידע.כלומר בעלי מאגר המידע שהוא האיגוד יוכלו להיכנס לכל מאגר ה

  רופאים.  לאחר שנה יאנסן לא  50חברת יאנסן תישא בעלות התוכנה בשנה הראשונה , תמיכה ב

 תתמוך, והאיגוד יעבוד מול חברת אופאוס.  .

  מנוי כולל אחסון . 100$העלות לרופא )לאחר שנה( הינה 

 

 וד.במידה ותתקבל החלטה היועץ המשפטי של הר"י צריך לאשר את מסמך ההבנות שיוגש לאיג

 

 : נערך דיון בין חברי הועד וסוכם כי 

בשלב זה לא חותמים עם החברה.  איגוד הגסטרו חתם עם החברה וכדאי להמתין ולשמוע בעתיד על 

 הנסיון שלו. 

בינתיים, ד"ר ניר נתנזון יבחן  את הנושא ויעלה אותו לדיון חוזר בועד:  יבדוק את החוזה מול חברת 

הרופא לחולה. יש לבדוק עם חברת יאנסן האם מוכנים לתמוך אופאוס וכן את ההסכמות מול 

 לשנה. 25$שנים ואז תשלום של  3שנים או לחלופין להציע תמיכה של  5בפרוייקט 

 

 הכנסים  השנתיים:

 להלן הצעותיו והסיכומים לאחר הצבעת חברי הועד: הציג את הנושא פרופ ברזילי. 

 

-מטעמו מי או המיועד הכנס ר"מיו שתורכב הוק-אד ועדת תתכנס הקודם הכנס מסיום יום 60 תוך .א

 הכנס לקחי יידונו זו בועדה. האיגוד וגזבר  -הקודם הכנס של המארגנת הועדה ר"יו או ר"יו

 מאושר פה אחד – .המרכז ולתיקון הכנס לשיפור הצעות ותועלינה, הקודם

 יש צורך כמובן באישור הועד  -והתאריך הכנס מיקום על לועד הבא יודיע הכנס ר"יו .ב

 וועדות  .ג

בה יהיה חבר גזבר האיגוד או המזכיר. הועדה המארגנת תסייע בידי יו"ר  ועדה מארגנת  .1

היא שהגזבר חייב להיות חבר  החלטת הועדמאושר ובנוסף  – הכנס בארגונו ככל שידרש. 

 בוועדה 

בה תהיה לכל מחלקה אקדמית נציג אחד. יו"ר הכנס יהיה רשאי  ועדה מדעית .2

-נציגים שהינם קלינאים או חוקרים בולטים ואינם עובדים במחלקות 2להוסיף עד 

שיו"ר הועדה המדעית לא שתינתן עדיפות לכך מאושר ובנוסף החלטת הועד היא 

 יהיה מהמחלקה המארחת .



 
שמחצית מחבריה יהיו בעלי אוריינטציה  חברים 4שתורכב מלעבודה מצטיינת  ועדת פרס .3

מחברי ועדת הפרס  2מדעית מובהקת והמחצית האחרת בעלת אוריינטציה קלינית. לפחות 

 לא יהיו במעמד קבוע במחלקות המסונפות. 

 חברי ועדה ממחלקה מסויימת לא יוכלו לשפוט עבודה מאותה מחלקה. 

. החליטה ועדת הפרס להעניק 3-ר מ ועדת הפרס תוכל לבחור יותר מעבודה אחת, אך לא יות

  –יותר מפרס אחד, תודיע זאת ליו"ר הכנס וגזבר האיגוד שיקבעו את גובה הפרסים. 

  .חברים 5מאושר ובנוסף החלטת הועד ועדת הפרס תורכב מ 

 

 התוכנית המדעית: 

יו"ר הכנס יהיה אחראי על השלד של התוכנית המדעית, הבאת מרצים אורחים, וישיבות  .1

מדעיות. יחד עם זאת, חובתו היא לדאוג לכך שיהיה בכנס די זמן להצגת עבודות 

ע"י בזמנו מדעיות מגוונות. הבאת המרצים האורחים תהיה כפופה לקריטריונים שנקבעו 

 אושר - ועד האיגוד.

במסגרת קריטריונים ברורים ובע ע"י שיפוט בלתי תלוי של חבריה הועדה המדעית תק .2

את העבודות המדעיות שיוצגו בכנס באופן פרונטלי )אוראלי( ואת העבודות שיוצגו 

לאחר שבחרה את העבודות, בתוכנית הסופית, תתחשב הועדה  ,כפוסטר. יחד עם זאת

ם יו"ר הכנס יארגנו את במתן ייצוג ראוי לכלל הסקטורים באיגוד. יו"ר הועדה יחד ע

 אושר -הססיות של העבודות המדעיות. 

ועדת הפרס תבחר בשיפוט בלתי תלוי את עבודת הפרס, תוך כדי כך שכל עבודה תקבל  .3

ניקוד לפי קרטריונים שיקבעו ע"י הועדה טרם השיפוט וטרם קבלת העבודות. הועדה 

 אושר -תהא רשאית לבחור יותר מעבודה אחת. 

תבחר בשיפוט בלתי תלוי את עבודת הפרס, תוך כדי כך שכל עבודה ועדת הפוסטרים  .4

תקבל ניקוד לפי קרטריונים שיקבעו ע"י הועדה טרם השיפוט וטרם קבלת העבודות. 

 ר.אוש -הא רשאית לבחור יותר מעבודה אחתהועדה ת

 

 דיון על  יום שישי בכנס השנתי: 

על סמך החלטת הועד הקודם, יום שישי מוקדש  לחוגים.  החלטה זו נבעה  מתוך   -פרופ חודק

שעות  מתחלקות  4ההכרח לצמצם את עומס הכנסים ועומס על חברות התרופות. סהכ 

חוגים. במתכונת של ססיות מקבילות.  הצפי הוא כי בעקבות נסיעתו של פרופ  6בין 

 ת לא יהיה פעיל. שמר לחול למס שנים החוג לפטריו

 הצעות למבנה יום  שישי: 3הוצעו 

 יום של חוגים בלבד.-להשאיר את המבנה כמו בשנים הקודמות .1

 חוגים , וחוג אחד יוצג במהלך הכנס הכללי במידה ויש צורך. 4ביום שישי יוצגו  .2

 יום שישי יהיה יום של חוגים ופעם בשנה חוג שירצה יהיה לו כנס יעודי במהלך השנה. .3

  3סעיף  – ברוב קולות טת הועדהחל  

 

   –ועדת מלגות 

 הציגה דר מיכל רמון

 .יש לערוך הגרלה  -כן. הוחלט –האם להשאיר את המלגות למומחים ללא תנאי?  .1

 .אושר יש לפרסם -האם לפרסם את שמות הזוכים בהגרלה .2

 .  FELLOW -הוחלט תוקם  ועדה אשר תגיש הצעה למימון ה:   FELLOW -נסיעה ל .3

 .באחריות :ד"ר ורד מולכו וד"ר רוני דודיוק אשר יגישו את  ההצעה לפני ישיבת הועד הבאה

 שונות :



 
חברות בלבד : אבווי  2במימון  7-8/9/17קורס אינטראקטיבי יתקיים בתאריך   -דר אלון סקופ

 וטארו, הקורס יתקיים קרוב לודאי במלון אכדיה . 

 לברר -להיות רופא ילדים עור? האם בארץ רופא ילדים יכול -פרופ ברזילי 

 עמדת באיגוד לגבי הסרת שומות. -ד"ר נתנזון 

  : חדר ישיבות בהר"י שוריין  -יום ו' 30/6ישיבת הועד הבאה בתאריך 

 

 רשמו: פרופ חודק, פרופ מימוני ורונית פלדבוי

 


