
 12.03.2021ישיבת ועד איגוד עור  

 הישיבה נערכה בבית חולים איכילוב לאחר הכנס החודשי. בזום. 

 כנסים .1
הוחלט שועד האיגוד אחראי על ארגון הכנס השנתי. סוכם על  –כנס עור שנתי  .א

ללא גאלה. יהיו ארוחות  .08.30-12.30ושישי   09.00-17.00חמישי  –יומיים 

 בכנס. 
 יהיו שני ימי שישי או שני אחר הצהרים עוקבים. והכנס ייערך בזום   במידה 

ד"ר ורד מולכו וד"ר   פרופ' ברזילי, פרופ' שמר, פרופ' רמות, –ועדה מארגנת 

 הרש-אמילי אביטן

סקי, ד"ר  בפרופ' ברזילי, פרופ' סקופ, ד"ר גולדברג, ד"ר פבלו –ועדה מדעית 

 .הרש-גד וד"ר אביטן-דודיוק

 יש להוציא קול קורא  -
כל חברי הועד יכתבו הצעות במייל. יש לוודא שמתחלק בין כל המחלקות   -

 שווה בשווה.
 הצגות/עבודות. להציג לועד את העבודות.  2כל מנהל מחלקה יקבל עד  -
 .מהארץ ומחו"ל להציע מרצים אורחים -
. לברר גם לגבי חמישי  26-27/10/2021תאריך הכנס שהוסכם על פי רוב   -

 שישי.
 ל. הם הציעו את מלון דיויד אינטרקונטיננטהחברה המארגנת היא אורטרא ו -

 דיון בנושא בניית האתר.  –אתר האיגוד  .2
   1הצעה  -

₪ תחזוקה   ₪3,000 פלוס    16,000עלות  –בניית האתר במסגרת הר"י 

שנתית. היתרון מתמשק בכל הדברים ןהנושאים של הר"י, יש טפסים  

 מכוונים, פרסומים וסטטיסטיקות. 
הועד יצטרך לדאוג לתכנים ולצורך זה צריכים למנות מנהל אתר בתשלום. 

אנחנו שולטים בתכנים וההפעלה   –הצעה לקחת מתמחה בשכר הוגן. יתרון  

 אנחנו מזינים את האתר.שלנו, 

 2הצעה  -
אתר של מדנט. לא משלמים כלום. מדנט מוכרת חסויות וחולקת עלויות. ד"ר 

ניר נתנזון ממליץ. לטענתו הצעת הר"י יקרה משמעותית ומדנט מבטיחה  

 ₪ הכנסה מהחסויות.  20,000

 

טכנולוגית אין הבדל משמעותי מבחינת ההצעות. ד"ר נתנזון מעדיף להישאר 

ולהוסיף תוכן. מדנט נותנת תפוצה גדולה יותר של רופאים   עם מדנט

 וחברות. המינוס הוא שאין ממשק עם הר"י.

ד"ר נתנזון התבקש לבדוק מול הר"י אם קיימת אפשרות שאם נקים את  -

אליו   האתר דרכם שיכלול את רופאי העור תחת רישום במאגר ויצטרפו

 יו בחינם.בתשלום רופאים שאינם חברי איגוד. חברי איגוד יה

 ד"ר ישראל התבקש לבדוק איך עובד האתר בחברה למחלות מין.  -
₪    3,000מכל מחלקה מתמחה בשכר של  התבקש לבדוקד"ר גולדברג  -

 לחודש שיהיה אחראי על תכני האתר.

 . 15/4-פרופ' ברזילי ביקש לקבל תשובות מד"ר נתנזון וד"ר גולדברג על ה             

 

 



 

 תרו חברת –נייר עמדה לאקנה  .3
ד"ר מולכו תפנה לרופאי  –הועד החליט לקחת על עצמו לכתוב נייר עמדה לאקנה 

 הילדים ולד"ר קונפינו שיעלה את זה בחוג. ד"ר מולכו תהיה נציגת האיגוד. 

 

. מרצים מחו"ל באחריות לרוש פוזה. מרצים יום עיון אחד –אושר כנס לרוש פוזה  .4

 הרש תנסה להביא עוד מרצה מחו"ל. -פרופ' ברזילי. ד"ר אביטן –מהארץ 
 הכנס יוגדר בחסות האיגוד.  

תוכן החוברת נעשה ע"י פרופ' חודק   – הדפסת חוברות של אטופיק דרמטיטיס .5

כן של  חוברות ותפיץ אותם בדו  500והועד הקודם. הוחלט שחברת דקסל תדפיס 

 החברה בכנס השנתי. עודפי החוברות יינתנו לחברת דקסל לצורך הפצה בקהילה.

הוחלט לחכות  וסיסטמי.  יטופיקלבולמי ג'אק תוספת  –גד העלתה נושא -ד"ר דודיוק .6

 ועד ישקול תוספת נספח עדכונים להדפסה בסמוך לכנס השנתי.חצי שנה ולעדכן. ה

למחלות מין. נבחר יו"ר שהוחלף הועד בחברה האירופאית  עידכןד"ר צ'רולניקוב  .7

מיוון. פרופ' חודק, ברגמן, שפרכר ואלקלאי ניסו להיכנס לאיגוד למחלות מין ללא 

הצלחה למרות שיש להם קשרים בינלאומיים. יש התנגדות בסיסית אצל האירופאים 

 . EADV-לצרף מישהו מבחוץ. כדי לצרף צריך הסכמה של כל החברים ב

גד אמרה שיש לה קשרים  -ינסה לבדוק תוואי איך להתקדם. ד"ר דודיוקפרופ' ברזילי  

באירופה ומבקשת לדעת מה נעשה כבר? מי האנשים המעורבים ואיפה החסמים. 

 הוחלט שצריך לבדוק את השטח לפני פעולה. 

 ד"ר ישראל צודק, הזירה הבינלאומית חשובה לנו.

 

 


