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 1מס'  למעט ד"ר דודיוק שלא נכחה(. החלטהכל ההחלטות בישיבה אושרו פה אחד )לציין כי 

 כולל ד"ר דודיוק שהצביעה אינטרנטית לגביה.אושרה פה אחד 

 

 כנסים .1
   2020יוני  כנס שנתי  .א

כפי שהיה במשך כל השנים, הכנס השנתי מהגדרתו הינו כנס של האיגוד הישראלי לרפואת  

עור ומין. עפ"י רוטציה מוסכמת בין המחלקות, כל שנה אחראית מחלקה אחרת על ארגון  

הכנס הן מבחינה לוגיסטית והן מבחינה מדעית. עבור ארגון זה המחלקה מזוכה בסעיף 

חי הכנס נטו )דהיינו בניקוי כל הוצאות הכנס(, כפי שנקבע התקציבי שלה באיגוד בחלק מרוו

(. החוזה עם החברה 50%ע"י הועד מידי פעם ולפי שיקוליו )ועומד במועד החלטה זו על 

אישור של הגזבר טרם   ומחייביםהמארגנת כולל הסעיפים התקציביים יוצגו לגזבר האיגוד 

וס הכספים לגזבר וכן על הוצאות על מארגן הכנס לדווח לו על ההתקדמות בגי החתימה. 

חריגות. במידה וראה הגזבר לנכון, יעדכן/יבקש אישור הועד להוצאות חריגות. בכל מקרה 

 כי כל ההוצאות יוצאו מסך הכנסות הכנס, אלא אם יחליט הוועד אחרת.  יצוין

  

 2019כנס שנתי  .ב
ס של האיגוד,  אינו שונה מכל הכנסים שקדמו לו, והינו כנ 2019כנס האיגוד שנערך ב 

שמרווחיו המחלקה מקבלת תקורה עבור ארגונו. לפיכך בהמשך להחלטות הועד הקודם,  

למחלקה המארגנת   50%לאיגוד ו  50%חלוקת הרווחים של הכנס תתבצע לפי עקרון של 

כפי שהיה בכנסים קודמים. יחד עם זאת, ובאופן נקודתי, בהמשך להתחייבותה של פרופ'  

, הועד מאשר כי האיגוד ישלם את מימון העמיתים הגרמנים. דהיינו  חודק לפרופ' זבולונוב

הרווח לפני הוצאות המימון לגרמנים יחולק שווה בשווה, והאיגוד יעביר לסעיף מחלקת עור 

בסורוקה את התשלום עבור המשתתפים הגרמנים מתקציבו. פרופ' רמות שבידו תקציב 

 עם נוסח החלטה זו.הכנס יעביר את ההתחשבנות לפרופ' זבולנוב יחד 

  

 כנס "רמות" .ג
רמות.   . כיו"ר הועדה המדעית יתמנה פרו'פ16-18.7.20ב       הועד מאשר קיום כנס רמות 

חברים שיעזרו בידו בקביעת התוכנית המדעית, ויביא את  2פרופ' רמות יפנה לעוד  

)בעד  , 7  –ברב קולות חברי הועד נקבע כי הכנס יערך ברמות   שמותיהם לידיעת הועד.

 (.  2-, לא הביעו דעה1-, אילת4 –אלמא 

 

 יחד עם פרופ' ברגמן  3-5/6/2020כנס שנתי  .2

 נית הכנס שאמור להתקיים בכפר בלום.  פרופ' ברגמן הציג את תוכ

 כלכלי   .א
הכנס יעמוד בציפיות מבחינה כלכלית. בין היתר ציין את  פרופ' ברגמן התחייב כי    –

 המנגנונים להוזלות בעלות הכנס.
פרופ' ברגמן ביקש להעניק תמיכה למתמחים כפי שנעשה בשנה הקודמת.  -

-3,000לסעיפי המחלקות סך של בהתאם לכך אישר הוועד העברה מתקציבו 



₪ לכל מחלקה כעזרה במימון המתמחים. הסכום ייקבע סופית לאחר   5,000

  שהוועד, באמצעות ד"ר מולכו, יקבל את עלויות דמי הרישום והלינות למתמחה.
 יתר התמיכה במתמחים תבוא מתקציבי המחלקות לפי שיקוליהם. 

ם חוזה מול החברה המארגנת פרופ' ברגמן מסר כי עדיין לא נחת COVIDלאור  -

)אורטרא(. פרופ' ברגמן התבקש בהקדם לחתום על חוזה כך שיכסה אפשרות 

 של ביטול  או קיומו של הכנס במתכונת מצומצמת.
 פרופ' ברגמן יבקש ייעוץ מהמחלקה המשפטית של הר"י איך לנהוג  -
סת פרופ' ברגמן והוועדה המארגנת יפעלו להכנת תוכנית אלטרנטיבית המתבס - -

 על מרצים אורחים ישראליים כדי שיתאפשר קיום הכנס.
פרופ' ברגמן והוועדה המארגנת התבקשו להעביר לד"ר מולכו דוח תקופתי על   -

 . הכנסות והוצאות
הוסכם שכפוף לאישור החוזה והמתווה התקציבי ע"י ד"ר מולכו ו/או הוועד,   -

 האיגוד יכסה עלויות ביטול ככל שיהיו.

 תוכנית מדעית . ב
מטרה לתת במה לרופאים צעירים. במסגרת התוכנית פרופ' ברגמן הציג  -

 דרמטולוגים צעירים שיציגו בכנס.  6המדעית ישותפו 
יום ששי יוקדש לחוגים. החוג לפטריות הסכים לוותר על הצגה לאור הכנס  -

 . 2019שנערך בדצמ' 

 יב כך שלא יהיה                  הוועד מאשר את התוכנית של פרופ' ברגמן כל עוד יעמדו בתקצ           

 גרעוני.            

 

להדגיש בפני   לבקשתו של ד"ר זיו באמצעות ד"ר דודיוק, הוועד מבקשבהמשך  .3

התמיכות לכנסים החודשיים צריכות להיות מועברות לתקציב  מנהלי המחלקות כי כל

וועד.  י ובאחריות הגזבר לחלק אותם למחלקות כפי שנקבע בהחלטות ה”האיגוד בהר

 וועד.  20%- מחלקה ו 80%כרגע 
האחריות על המעקב של העברת הכספים היא של המחלקה המארגנת אשר תיידע 

 את הגזבר בהתאם.

 

בארץ. הוסכם להציע   EAAD -הוועד דן בבקשתו של פרופ' אינגבר לארגן כנס ה .4

, כפוף לתנאים שיהיו כמסים באותו  11-17/10/2020לקיים את הכנס בין התאריכים 

 . COVIDזמן עקב 

 -בנוסף, הוועד מביע תמיכתו בקליטת רופאים צעירים של המדינות החברות ב

EAAD   להשתלמות בארץ. הוועד משאיר סגירת הפרטים באופן פרטני מול מנהלי

 המחלקות.

 

להחלטת הוועד הקודם הוחלט פה אחד לתמוך בהמשך מאמציו של פרופ' שך בהמ .5

אינגבר ליצור פלטפורמה שתתעד את ההיסטוריה של רופאי העור בארץ. כל זאת 

 למיזם אינטרנטי.  מתנגדכפוף לתקציב סביר. הוועד אינו 

 

, הוועד החליט להקים  בהמשך לבקשתו של ד"ר יונתן שפירא בנושא טלדרמטולוגיה .6

וועדה שתכתוב נייר עמדה בנושא. הוועדה תורכב מד"ר ניר נתנזון, ד"ר יונתן שפירא 

הירש נתבקשה לבדוק אם פרופ' ברגמן יסכים  -וד"ר גיא שלום. ד"ר אמילי אביטן

 ללוות את עבודת הוועדה ולהביע עמדתו בהתאם להמלצותיה.



ריכוזה. הוועדה מתבקשת להגיש את ד"ר נתנזון יהיה אחראי על הקמת הוועדה ו

 חודשים.  3המלצותיה לנייר עמדה תוך 

 

כי תוכנית הענן למאגר תמונות דיגיטליות ע"י חברת אורפאוס   עדכןפרופ' ברזילי   .7

בפיילוט מול רופאים בודדים. חברת ינסן תעדכן עם סיום הפיילוט והוועד   מצויה

 יחליט בנושא בהתאם.
 

ר שימוש באתר המצוי בהר"י מגביל את השימוש הועלה נושא אתר האיגוד כאש .8

 אינו מאפשר גישה לציבור הרחב.  וכןלחברי הר"י בלבד 

הוחלט כי הנושא יעלה לדיון בישיבה הבאה. החברים מתבקשים לבדוק אופציות  

 מעבר למדנט.

 

. PREP -הירש לשיתוף רופאי עור בקורס ה-הוועד מברך על היוזמה של ד"ר אביטן .9

לרופאים מרגע  האיגודש לוקחת על עצמה לפרסם בקול קורא באתר היר-ד"ר אביטן

 שייפתח הקורס האינטרנטי.

 

בעקבות פנייתו של ד"ר אורן כץ בנושא אפידמיה של פטרת הקרקפת ע"י טריכופיטון   .10

טונסרנס ובהמשך לפניית הוועד הקודם למשרד הבריאות, הוחלט כי פרופ' שמר  

ות כתבות בעיתונים. בנוסף פרופ' שמר  יביא את הנושא לידיעת הציבור באמצע

 ופרופ' ברזילי ינסחו מכתב נוסף למשרד הבריאות אשר יישלח עם רגיעה במצב 
 .COVID ה

 

  AAD-בהמשך לפנייתה של ד"ר מולכו הוועד אישר החזר עלויות השתתפות  ב .11

 למתמחים עקב ביטול נסיעות לכנסים.
 

 פרופ' סקופ:הוועד אישר מועדי כנסים כפי שנמסרו ע"י  .12
 

 26/6/2020אורטיקריה  -
 10-11/9/2020כנס אינטראקטיבי  -

 הוועד מבקש מפרופ' סקופ להביא מתווה כנסים כללי לשנתיים הבאות לישיבה הבאה.

 

.   3-5/9/2020-, בESTIד"ר צ'רולניקוב העלה את נושא כנס למחלות מין בבוקרשט   .13

מהוועד לפרסם באתר וקול   עם התקרבות מועד הכנס וקיומו ד"ר צ'רולניקוב יבקש

 קורא להגשת עבודות בנושא.

 

לפי תקנון הר"י יש לקיים בחירות לחוגים במקביל לבחירות לוועד.   –בחירות לחוגים  .14

 ד"ר פבלוסקי ייפנה לראשי החוגים לתיאום הבחירות. 
 

 

על בקשה לקיום ישיבה של מנהלי המחלקות שתדון בנושא  עדכןפרופ' ברזילי   .15

 יועברו לאישור הוועד.  שכר. החלטות שיתקבלו ינות והסכמיהבח



 

 במסגרת הכנס השנתי בכפר בלום.  10/6/2020סוכם כי הישיבה הבאה תתקיים ביום רביעי 

 

 כל ההחלטות בנושא הכנסים העתידיים כפופות להנחיות כפי שייקבעו ע"י הרשויות.

 

 

 

  

                   

  

  

 


