
 

 21.2.13ועד איגוד ישיבת 

 21/02/2013תאריך: 

ובורנשטיין  בוקשטיין פליקס, טנה דוד, לקר רונן, מילוא רוני,שלזינגר אילנה  :נוכחים
 .נתן )יו"ר(

 שאהין ראדי.  אלעד ברוך, פליאקו דיאנה, התנצלו:

 ₪. 10.000אישור הוצאות סריקת מסמכי האיגוד על ידי חברת טלדור עד 

 הועד מאשר ההוצאה. החלטה:

אישור שליחת דר' סרג'יו שבתאי לאקדמיה לפרפור פרוזדורים בחסות מענק של  
 ₪. 3500בסך    "רפא"

 אושר. החלטה:

אישור הוצאת לסדנא להכנת בחינות שלב א' בראשות דר' בלה גרוס תמורת קבלות  
 כבשנים עברו.

 אושר. החלטה:

 בארגונו של פרופ' רביי כבשנים עברו.אישור הוצאות לסדנת הכנה לבחינות שלב ב' 

 אושר. החלטה:

של פרופ' סטיב  בקשת פרופ' שטיינר לתמיכהכספית של האיגוד בערב הרצאה 
 האוזר אשר הוזמן על ידו לארץ.

הועד מקדם בברכה את פרופ' סטיב האוזר בהגיעו לארץ. הועד ישמח  החלטה:
אה בין חברי האיגוד. אין לתת חסותו המדעית להרצאה ולהפיץ את המידע על ההרצ

 רואה לנכון לתמוך כספית בהרצאה זו כדי לא ליצור תקדים בנדון.  הועד

הועד ממנה את דר' שלזינגר אילנה כיו"ר משותף עם פרופ' קורצ'ין לכינוס העדכון 
 .2013ביוני  12-בנוירולוגיה אשר ייתקיים ב

 –  של חברות תרופותהגרלה להשתתפות בכינוסים על חשבון מענקי מחקר יעודיים 
 נדונה הבקשה לשינוי שיטת ההגרלה עם העדפה לבתי חולים קטנים / פריפריה.

 החלטה:

  שלא קיבל  40הקריטריון העיקרי המנחה הוא מתמחה/מומחה צעיר עד גיל
 .בעבר מלגת נסיעה מהאיגוד

 יותר להיכנס להגרלה 50עד גיל  הרק בקהיל לרופא קהילה שעובד. 
 האיגוד מצפה שהזוכים בהגרלה ישתתפו באופן פעיל בכינוס. 



 

בארץ לרופאים מבתי חולים  FELLOWSHIP    -נדונה הצעת לתת מלגה ל 
 פריפריים.

 החלטה:

 הועד תומך ברעיון בעקרון. 
  כל אחת₪  30.000מלגות לשנה בנות  2האיגוד יעמיד עד. 
  המלגות יתנו רק למקצועות שהוכרו על ידי המועצה המדעית להשתלמות

 .עמיתים
 תוקם ועדה בראשות פרופ' לקר לקביעת קריטריונים לקבלת המלגה. 

 דיון על מקום הכינוס השנתי. 

 החלטה:

 חברת כנס ישראל תגיש הצעות לים המלח, כפר בלום, טבריה ואילת. 
 שיבחרו יערך סקר בין חברי האיגוד על המקומות. 

 .NNT/EBMהצעת פייזר לסדנת 

 EBMלרופאי האיגוד בנושא   לתמוך בסדנא  חברת פייזר מציעה

 מאושר. החלטה:

פרופ' לקר העלה את נושא "יריד מתמחים" בירושלים והסדיר את ההכנות לכך. 
 פרופ' לקר ייצג את האיגוד ביריד הנ"ל.

 ןרשם: פרופ' בורנשטיי


