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 הישיבה התקיימה באולם בלשר במשרדי הר"י. 

 נוכחים באולם: 

 פרופ' אביב ברזילי 

 סקי בד"ר לב פבלו 

 הרש -ד"ר אמילי אביטן 

 ד"ר ורד מולכו 

 ד"ר ישראל צ'רולניקוב 

 שרה בבלי 

 נכחו בזום: 

 פרופ' יובל רמות  

 פרופ' אלון סקופ 

 אבנר שמר פרופ' 

 ד"ר אילן גולדנברג 

 ד"ר רוני דודיוק גד 

 פרופ' ברזילי הודה לכל מי שהגיע לישיבה ולמי שהצטרף בזום. 

 פירוט הישיבה לפי נושאים שהועלו: 

ד"ר נתנזון ניר תמצת את נייר העמדה. נערך דיון שבסופו תוקנו שני   – טלדרמטולוגיה  .1

פי שהוצגו אושרו. רצ"ב המסמך  פרטים בשאלון לבקשת חברי הועד. עקרונות הנייר כ

אביב יוסיף הערות ונעביר להצבעת הועד. נודה שחברי הועד יכתבו אם יש אי אלו    המאושר.

 .  הסתייגויות
 

גד רוני תמצתה את המלצות המיגון. המסמך  - ד"ר דודיוק– המלצות עבודה בזמן קורונה  .2

 טלי ברזילי.  -המתוקן יישלח לחברי הועד לאישור ולאחר מכן יעבור למכון לאיכות הרפואה 
 

 

 פרופ' ברזילי עידכן את הועד לגבי שני נושאים:  –  עדכון במתכונת ההתמחות  .3
כללית לשינוי מתכונת ההתמחות המבקשת שהתמחות בקהילה  הצעה של קופת חולים  -

תהיה חצי ממשך כל ההתמחות או התמחות שלמה בקהילה. פרופ' ברזילי הציג  

עקרונות תשובת האיגוד כפי שנוסחו עם פרופ' חודק ופרופ' שפרכר בשעתו.מסמך  

 התשובה השלם יועבר לאישור הועד ופורום מנהלי המחלקות. 
 בנושא קיצור התורנות של המתמחים.  פרופ' ברזילי עידכן  -

 

שד"ר נתנזון וד"ר   הוחלטהוחלט שהגיע הזמן לטפל ולשפר את אתר האיגוד.  –  אתר האיגוד .4

גולדברג יקבלו הצעות מחברות נוספות למדנט. הועד הציע לא לעבוד עם מדנט ולקבל  

  – תנזון הצעות מפורטות מחברות חיצוניות כאשר הכסף עובר לועד. ד"ר גולדברג וד"ר נ

 דרוג האתר. חודשים הצעה מפורטת לש 3ישו תוך הועדה להקמת האתר יג



סוכם בין כל חברי הועד למנות מנהל תוכן בשכר,  שיהיה רופא מומחה . המינוי יוחלט רק  

 כאשר יעלה האתר. 

 

כנסים חודשיים במתכונת וירטואלית. פרופ' ברזילי   7הוחלט על קיום  – כנסים חודשיים  .5

הוחלט שהחברה שהתקבלה מהר"י. לגבי הצעה לארגון כל שבעת הכנסים    את הועד עדכן 

 . 2021שארגנה את הכנס השנתי תנהל את הכנסים החודשיים 

הכניסה תהיה חופשית בכפוף   את עדכון. מיקרים והרצ 8מיקרים או   10תהיה  מתכונת הכנסים    

מראש    יוקלטו שעות לפני הכנס. ההרצאות   PDF 48  -להרשמה מראש. חוברת הכנס תתקבל ב 

שעות לפני הכנס ויעלו לפי הלו"ז, ניתן זמן לשאלות. בהפסקות נשתול פרסומות וסרטונים   72

₪ עבור    5,000-₪ ללוגו ו  3,000הוחלט על סכום של שיכילו את השם הגנרי בלבד של התרופה. 

     . גיוס חברות התרופות יהיה באחריות המחלקות. סרטון 

 קרונות ההחלטה כמו גם תאריכי הכנס הרשומים מטה הועברו למנהלי המחלקות. ע

 בית החולים 
תאריך כנס  

 חודשי 

 08/01/2021 העמק 

 12/02/2021 בילינסון 

 12/03/2021 איכילוב 

 09/04/2021 שיבא 

 14/05/2021 הדסה

 11/06/2021 רמב"ם 

 09/07/2021 סורוקה 

 

 

הרש עדכנה לגבי הכנס השנתי המוצלח.  -ד"ר אמילי אביטן    -  2020כנס שנתי וירטואלי  .6

הכנסה   50%אושר ע"י חברי הועד.  הוחלט ש . הדוח , מצ"בהעבירה דוח רווח/הפסד 

הרווח של האיגוד הוחלט להעביר למחלקות עור   50%מתוך לאיגוד.   50%-לרמב"ם ו

 החודשי. ₪ לכל אחת כפיצוי על אי קיום הכנס  10,000סורוקה והעמק סך של 
הרש יוודא גביית הכספים מחברות התרופות והעברת  -גזבר האיגוד יחד עם ד"ר אביטן

 תשלום לחברה המארגנת ולמחלקות כפי שנקבעה. 

 

לערוך כנס נוסף   מעוניינת שאיננה הרש עדכנה  -אביטן ד"ר   –  2021 אוקטובר כנס שנתי .7

 . 2021את הכנס השנתי  שהאיגוד יעשה  הוסכם   . לפיכך 2021בשנת 
מתכונת הכנס תהיה וירטואלית עם אופציה להעביר את חלקו לכנס של יום או   נכון לעכשיו

 יום וחצי פיזית בכפוף למצב. 

סוכם שעיקר הכנס יהיה הרצאות עדכון כולל הרצאות וירטואליות מחו"ל ומיעוטו יהיה תקצירי  

 עבודות שיוגשו בתיאום עם מנהלי המחלקות. 

פרופ' סקופ יו"ר, פרופ' רמות,   – האחריות על ארגון הכנס תהיה על ועדת החינוך  סוכם כי 

 יחד עם פרופ' ברזילי.  – הרש -ד"ר גולדנברג וד"ר אביטןגד, -ד"ר דודיוק 

הרש יסכמו על חוזה עם חברה מארגנת לכנס זה תוך התחשבות  -פרופ' ברזילי וד"ר אביטן

 טל. במחויבויות כלפי אורטרא שנגזרו מהכנס שבו

 



כל ההכנסות ייכנסו לאיגוד. צריך לארגן הרצאות וירטואליות מחו"ל. צריך לבקש ממנהלי   

   עבודות למחלקה.  2המחלקות לבחור עבודות אבסטרקט. 
  2-4 פרופ' ברזילי לקח על עצמו לדבר עם מנהלי המחלקות לגבי העבודות וקול קורא ל

 עבודות מהקהילה + הרצאת עדכון מהקהילה. 

 . 

פרופ' ברזילי בקש מחברי הועד להעביר   –  2021האיגוד עם חברות התרופות פעילות  .8

רעיונות לגבי פעילויות עם חברות תרופות. חברות התרופות פונות ומבקשות תכנון  

 מהאיגוד.  2021פעילויות/הוצאות לשנת 
 

₪, מומחה חבר נלווה   200ישלם    הוחלט כי מומחה חבר איגוד  – 2021תעריף דמי איגוד  .9

לאיגוד. הכניסה לכל הכנסים החודשיים חינם לכולם. לכנס  תשלום לא ל ₪ ומתמחים  200

   נפרסם החלטה.  –השנתי 

 באחריות מנהלי המחלקות להעביר להר"י רשימות מתמחים. 

 

למניעת מחלות מין והביע את הצורך   חברה עדכן לגבי ה ד"ר צ'רולניקוב  - איגוד מחלות מין  .10

יחד עם זאת ד"ר צ'רולניקוב הביע חשש מדחיקה של   שיבות לצרף רופאי עור לאיגוד.  והח

רופאי העור מפעילות החברה. חברי הועד הסכימו לגבי חשיבות שיתוף רופאי העור בפעילות  

החברה. פרופ' ברזילי ביקש מד"ר צ'רולניקוב לבדוק את תקנון החברה ולהציע עדכון לפיו  

 רופאי עור ומין.   2-גינקולוגים ו   2ופאים במחלות זיהומיות, ר  2-ועד החברה יורכב מ 
 ד"ר צ'רולניקוב יבדוק את התקנון החברה מול החברה ומול הר"י. 


