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  פרוטוקול

  ישיבת ועד איגוד רופאי העיניים
  מרכז רפואי איכילוב תל אביב 13/75/

  
  

  : נוכחים
  

  .כהן ניצה' דר,  גלבוע מיכאל' דר, לייבה חנה' דר, צדוק דויד' דר  :חברי ועד
  לא חברת ועד –קרמר מיכל ' דר, ועדלא חבר  –בן סימון גיא ' פרופ

  , קייזרמן איגור' פרופ,  נפתלי מודי' דר, חונא בר און רות' דר, בכר אירית' פרופ: נעדרים
  .ענאן עבאסי' דר
  חנה לייבה' דר: מזכירת פגישת הועדמ "מ

  אילנית פיין: י"נרשם ע
  
  

  סקירת מאזן בוחן .1
  .₪  219,000יתרה  2013נכון ליוני  ,מ"כולל פק₪   127,000 2013יתרת פתיחה בינואר 

  . ההכנסות מריבית ממש מזעריות
  . בתכנית צוברת ריבית שאין בה סיכון כספי והיא נזילה₪  100,000הוחלט לסגור 

  .דמי ניהול שנתיים₪  4,000י משולמים "להר
עבור הפרשים בגין משכורות ₪  6,240י לגבי הדרישה לתשלום "גלבוע יברר מול הר' דר
הפרשי פיצויי ₪  394כמו כן ישולמו . רים טל וזאת לאחר שחתמנו על גמר חשבוןמ ' גב

  .פיטורין
  

  פתיחת כרטיסיות לחוגים  .2
י על מנת לפתוח כרטיסיות לחוגים כך שכל "הנהלת חשבונות בהר' הוסכם לפנות למח

חוג וכן אם יש /להפקת כנס נוצלור חוג יוכל לדעת מה מצב הכספים שגויסו או "יו
  .יתרות

  
  לקחים מכנס איגוד.   3

מתוך התגובות והמסקנות הוחלט כי .  ה ישיבת סיכום והפקת לקחיםרכלאחר הכנס נע
 .יום שישי-כמו כן ייעשה בירור לגבי עלויות ליום נוסף, 17.30שעת סיום הכנס תהיה  

  . כל שאר המסקנות מוסכמות על חברי הועד הנוכחים
    
  חברות באיגוד והגבלת כניסה לפגישות החוגים.   4

רופאי  שאינם חברי איגודמי הוסכם פה אחד כי לפגישות החוגים לא יורשו להיכנס 
ניתן יהיה . ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של האיגוד וכן בניוזלטר. העיניים

תותר הכניסה למפגשי החוגים לחברי איגודים   .להירשם לאיגוד בכניסה לחוגים
  רפואיים אחרים

  
אנשים שלא שילמו דמי חבר לאיגוד ונכנסו לכנס האיגוד וזאת  59הוסכם  כי נפנה ל 

  .למרות שהרשמה לכנס היתה מותנית בהרשמה לאיגוד
  

  .בחלקים מסוימים באתר האינטרנט של האיגוד תהיה כניסה רק לחברי האיגוד
  

ביניהם היו רשומים  700 - חברי איגוד ולא לכל ה 408 מרוכזות יופצו אך ורק להודעות 
  לגבי עדכון זה   700לפני כן יש לשלוח הודעה לכל ה  .חברים משנים קודמות
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י "ד המתמחה לדיני חברות בבקשה להתנתק מהר"האיגוד יפנה לעו -  י"התנתקות מהר

  .י"וכן להפריד חברות איגוד מחברות הר
  
  

 יות איגוד לכנסיםחסו .5
בארגון  מעודכןיהיה  האיגודאנו מבקשים שנציג , על מנת לקבל את חסות האיגוד לכנס

ח הכנסות והוצאות של "נבקש דו, כמו כן. הכנס מבחינה כספית אין התערבות בתכנים
 .הכנס

       
  אלעד מויסייב לאחראי קשרי חוץ' מינוי דר .6

הצעה רשמית תצא . לאחראי קשרי חוץ אלעד מויסייב' הוסכם פה אחד למנות את דר
  .מויסייב' לדר

  
  
  

  :שונות
  

 אסיה לגבי הצטרפות האיגוד לעריכת ' גיא בן סימון ידבר עם פרופ' הוסכם כי פרופ
  .EYE UPDATEעיתון 

  

 כל חוגמ ל"מע+ ₪  1,000האיגוד יקציב עד ; מימון עיצוב לוגו לחוגים  
  
  
  
  

  3/1/2014 -פגישת הועד הבאה תתקיים ב


