
 14.30-16.00בזום בים השעות  11.7.2021סיכום ישיבת ועד האיגוד 

 כנס שנתי

 14-17/6/2022תאריכי הכנס השנתי של איכילוב אושרו 

 ב. הוזכר שיש לוודא שההכנסות יהיו גבוהות מההוצאות. תוכנית הכנס באחריות של איכילו

 2021-2022תוכנית כנסים לשנת 

 הערות  מייל מנהלי מחלקות  תאריך כנס חודשי  בית החולים 

    

   yuliava1@clalit.org.il 10/12/2021 סורוקה 

   ehodak@clalit.org.i 14/01/2022 בילינסון

   Aviv.Barzilai@sheba.gov.il 11/02/2022 תל השומר 

   Ziv_mi@clalit.org.il 11/03/2022 עפולה 

   emily@technion.ac.il 08/04/2022 רמב"ם 

   zlotoa@hadassah.org.il 13/05/2022 הדסה 

 כנס שנתי elisp@tlvmc.gov.il 14-17/06/2022 איכילוב 

    

 25-27/11/2021או  11-13לחילופין באם לא יתאפשר  18-20/11/2021 רמות 

    

EADV 29/9-2/10/2021 וינה  
AAD 25-29/3/2022  בוסטון  

 

 החלטה  – כנס רמות 

פרופ' סקופ וד"ר גולדנברג  לעשות את כנס רמות כפוף לאיגוד.  א צריךלש  סקי העיר ב ד"ר פבלו

לחברת   כל השאר הביעו הסכמה לעשות את הכנס השנה. הציעו להוסיף עוד חברותהסכימו איתו. 

 דקסל וכך לא תהיה בלעדיות. 

 . 2021יערך בנובמבר פרופ' ברזילי יודיע לליאת מדקסל על ההחלטה. הכנס י 

 פרופ' יובל רמות יהיה יו"ר ועדת התכנים. 

 בשנה הבאה נודיע לחברת דקסל שכל חברה שתרצה להתגייס תוכל להשתתף בכנס. 

 בקשה של פרופ' ארנון כהן לארגון כנס

כהן ביקש לארגן כנס בנושא סוגיות משפטיות. הארגון כמו גם גיוס החברות יהיה באחריות  פרופ' 

 פרופ' כהן. 

 הוחלט להכניס את הנושאים כחלק מכנס רמות ולהוסיף את החברות המסחריות שמציע פרופ' כהן. 

 2021כנס שנתי של האיגוד אוק' 

לגבי הנושאים, ההרצאות המושבים והמרצים. סוכם שפרופ' ברזילי ישלח סכימה מסודרת   עדכונים 

 של ההרצאות בכנס וחברי הוועד יציעו יושבי ראש. 

 האיגוד אתר 

שמוכן לתפעל   -ד"ר תמיר הורוביץ    –ד"ר גולדנברג הציע מתמחה מאיכילוב  –  דובר על ניהול האתר

ד"ר גולדנברג ציין שהוא מתמחה טוב עם ראש גדול וממליץ    שנה וחצי.- את האתר לתקופה של שנה

 ₪ למתמחה בתמורה להכנסת תוכן לאתר ותפעולו.   2,000עליו. הוחלט על תשלום חודשי של 
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 מדנט או דרך הר"י.  – פרופ' ברזילי פרט את שתי ההצעות בנושא האתר 

הוחלט שהכי פשוט ונוח יהיה להמשיך עם מדנט. יש כבר פלטפורמה. אפשר לחתום על חוזה ומדנט  

תעביר את התקורות מהחסויות. היתרון שכל אותם חברים שרוצים להצטרף ואינם חברים בהר"י  

 יוכלו להתחבר לאתר. 

 לי הציע להיפגש עם מדנט. פרופ' ברזי

כנס  . פרופ' ברזילי הבהיר  שיש כבר USCIד"ר צ'רולניקוב דיבר על השתתפות בכנס אירופאי של 

- אין אפשרות לשני כנסים בשנה אחת. ישראל יברר לגבי הכנס בבינלאומי שהציע פרופ' שפרכר ו 

 תקציביות ויעביר הצעה מסודרת. בי מה דרישות הכנס, עלויות בארץ. יבדוק ויחזור לוועד לג  2024

 

 


