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 ISCORT – /215/6ישיבת ועד פרוטוקול 

 

, ד"ר וילמוש ית גבעד"ר רו, "ר נעם אסנה, דר נאווה זיגלמן דניאלי"דסלע, -נוכחים: פרופ' גיל בר

 מרמרשטיין

 מסכמת: ד"ר רוית גבע 

 ר עבד אגבריה"דחסר: 

 נושאים בדיון:

 ASTROר החזר לפרופ' רפי פפר על ההוצאות של כנס יש אישו .1
המחולק בין  אלף שקל 160של עד הוועד מחלק מלגות שנתיות לנוסעים לחו"ל בסך  .2

יינתן פעם אחת במהלך ההשתלמות בתנאי ₪. אלף  40המבקשים סכום אישי לא עולה על 
 שהמשתלם עדיין בחו"ל. 

 במידה והסכום המלא לא חולק יצטבר לחלוקה לשנה הבאה. 
 שמאושרות לאור שארית משנה שעברה, המקבלים:בקשות  5השנה יש 

 הדסה, ד"ר אלברט גרינשפון
 , איכילוביעל ברד"ר 

 שיבא , ד"ר גליה יעקבזון

 חסון, איכילוב-ד"ר שירה פלג

 ד"ר ליאת המר, שיבא

כספי האיגוד מושקעים באופן קבוע באפיק השקעה סולידי ע"פ המלצות יועץ ההשקעות של  .3
האיגוד. הוועד מסמיך את ד"ר אסנה מתפקידו כגזבר להמשיך בהליך זה מול הבנק תוך 

 שמירה על האפיק הסולידי הקיים. 
ת כל לאחר הבחירות שבוצעו לאחרונה. הוועד מברך א החוגיםד"ר זיגלמן נפגשה עם ראשי  .4

הנבחרים ומאחל להם הצלחה בתפקידם. תתואם פגישה של הועד עם כל יושבי הראש על 
הבחירות התנהלו בהתאם לנהלים של הר"י וועד האיגוד עומד מאחורי ניהול החוגים. 

 הנבחרים. 
הוועד רואה לנכון לשנות את התקנות מספר החוגים בו ניתן להיות שותפים אינו מוגבל.  .5

במקביל יעביר הועד ת הצבעה בחוג. וועד האיגוד יגבש הצעה לבדיקה. להגדרות בעלי זכו
 להחלטת מליאה הצעת הסדרה של בעלי התפקידים באיגוד באופן כללי. 

 בהתאם לתקנון.  יקוימוהועד מברך על היוזמה להקמת חוג סרקומה, בחירות  .6
יזם משרד מבקר  . בעקבות כך2020הועד שלח מכתב למשרד הבריאות בנוגע לסל בריאות  .7

 המדינה פגישה ראשונית בנושא ויקבעו פגישות המשך. 
בוצעו מספר פגישות, יש תמיכה בתהליך מול משרד מבקר  –פעילות מול חברת תארא  .8

 המשך בניית ישות המחקר המרכזית. המדינה. התקדמות עם שאלון המומחים. 
אימונותרפיות בריאה ומלנומה. בהמשך בנוגע למינוני תרופות  25.5.21הועד יזם מפגש ב .9

 הכפפת החלטות רפואיות להוראות קופ"ח. לדיון 
נעשתה פניה לחוגים ובהמשך תצא פניה למתמחים בנושא המשך "ביה"ס לאונקולוגיה" של  .10

 danieli_na@mac.org.ilהאיגוד. ניתן לפנות ישירות גם לד"ר זיגלמן בבקשות מיוחדות 
  

 
 


