
 
 

 

 29.3.19 – 9מס'  ישיבת  ועד סיכום

ד"ר  , ד"ר מץ,ד"ר מולכו ד"ר נתנזון, ד"ר גולדברג, ,סקופ פרופ' מימוני, 'חודק, פרופ 'פרופ  נוכחים:

 ונית פלדבוירוד"ר דודיוק גד רוני מיכל רמון, 

 רמות 'פרופ ,ברזילי 'פרופ: ונעדר 

 17.5.19ישיבת הועד הבאה : 

 לודובניקסדר  –נייר עמדה תבחיני מטלית  .1
 .והבעיות הקיימות הציג בפני חברי הועד את נייר העמדה בנושאסלודובניק דר 

 להלן החלטות הועד:

 ע"י פרסומים בנושאת המודעות לבדיקות תבחיני מטלית בקרב הציבור אהעל. 

 באחריות ד"ר נתנזון. – העלאת נייר העמדה לאתר איגוד העור 

  למנהלי קופ"ח ובו יש לתאר את הפער המיועד מכתב בנושא נסח יסלודובניק דר

 המסקנות האופרטיביות שיש לנקוט .את בין המצוי לרצוי וכן 
 

 :כנס שנתי  .2

 3-5/6/2020 –הינו באחריות ביח' רמב"ם , ייערך ב  2020-הכנס השנתי של האיגוד ב

  בכפר בלום .

 תתקיים ביום האחרון של הכנס.לוקת פרסים בכנסים השנתיים לא ח     

 

המלגות  השנה יינתנו לביח' הדסה, ביח' סורוקה, ביח' העמק )ע"פ  – EADV:  מלגות .3

 הסבב( פרסום נושא המלגות באתר האיגוד באחריותו של דר נתנזון .

 

 : סדר ישיבות החודשי לשנה הבאה .4
 

 תאריך ביח' 

 15.11.19 הדסה 

 10.1.20 בילינסון

 7.2.20 איכילוב

  6.3.20  שיבא

AAD 20-24.3.20 

 8.5.20 סורוקה

 3-5.6.20 כנס שנתי -רמב"ם

 3.7.20 העמק
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 :בחירות לאיגוד החדש .5
 .הבחירות יערכו באופן אלקטרוני 

פרופ בועז עמיחי, ד"ר ליאון גלעד תעשה פנייה לחברי איגוד: ) 3ועדת הבחירות תכלול 

 .(להיות חברי הועדה ופרופ בן אמיתי

 לאחר בחירת יו"ר ועדת הבחירות הועד יפנה להר"י.

 

 עבור הכנס באילת: מתן סיוע חד פעמי לכל המחלקות .6

 . אושר פה אחד – לקרן המחלקותמטעם האיגוד יועבר ₪  5000סיוע חד פעמי בגובה של 

 

ם הצעה של חברת נוברטיס לקיים השתלמות בתחום האורטיקריה למתמחים ומומחי .7

 :צעירים
 שא ויפעל בנסקופ  'היו"ר פרופ . באחריות ועדת החינוך, 2020ההשתלמות אושרה לשנת 

 מול חברת נוברטיס .

 

 :חברת יאנסן לפעילות אקדמית של האיגוד בחסותם  הצעות .8
פרויקט בנושא מנהיגות מחקרית צעירה אשר מטרתה לסייע מבקשת לקדם חברת יאנסן 

של רפואת העור ולתת כלים שיעזרו ויעודדו בהכשרת חוקרים לעתיד בתחומים השונים 

אותם לעסוק במחקר . הפרויקט יכלול סדרת מפגשים בנושאים כגון סטטיסטיקה, שיטות 

פרות כתיבה רכה בשיטות לסקירת סדמחקר, הדרכה בכתיבת בקשה למענק מחקר, ה

מדעית ועוד. בסיום התכנית הרופאים יגישו ויישמו הצעות מחקר וההצעה המצטיינת תזכה 

 את מחברה בפרס כספי שישמש כתקציב למימושה.

 

 :שאושרו פה אחד להלן החלטות הוועד

 לדרמטולוגיה בתל אביב,  )יושב ראש החוג בן אמיתי  'סקופ יפנה לפרופ 'פרופ

 לטיפול מול יאנסן למימוש הפרויקט.ואחראי מתוקף תפקידו על לימודי המשך( 

 2020-בפרויקט במסגרת לימודי המשך העברת הלברר .1: באחריות פרופ סקופ .

 רבים במחקר.עו. ארגון מפגש חד פעמי עבור מומחים המ2
 

 בחסות( לפסוריאזיס החוג) הדרמטולוגי והאיגוד הראומטולוגי האיגוד עם בשיתוף כנסה .9

 .פה אחדאושר  -אביב תל בסטוקו  08.30-14:00 חמישי יום, 25.7.19, -נוברטיס
 

 לחברות ,בהדסה הפה לרפואת היחידה מנהלת, רנינסקי'צ רקפת' פרופ של בקשתה .10

 .פה אחד האושר -כחבר נלווה באיגוד

 

 

כתשלום למרצים בכנס  הועד אישר פה אחד העברה של יתרת הכסף של פרופ' גלהר .11

 .שהוא מארגן
 

 .2018וועדת הסל ישלחו סיכום פעילויות לשנת  , ראשי ועדת חינוך, ועדת מלגות .12

 

 

, 12-13.9.19 -חברת "אופקים" נבחרה לארגן את קורס הדרמוסקופיה אשר יתקיים ב .13

 במלון דן ת"א.

 

 

 



 
 

ת חובה יפרופ חודק תפנה למנהלי מחלקות בשאלה האם מעוניינים ברוטצי –רוטציית עור  .14

של שבוע בעור.  במידה והתשובה חיובית באחריותו של פרופ' סקופ להוציא מכתב מטעם 

 . האיגוד לדקנים של כל בתי הספר לרפואה 
 

 ופרופ מימוני רשמו: רונית פלדבוי 

 ,בברכה

  

 חודק אמי פרופ

 

 


