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  20.03.2017פרוטוקול ישיבת הייסוד מיום 
 החברה הישראלית לבטיחות הטיפול וניהול סיכונים ברפואה

 

פרופ' ירון ניב, עו"ד טלי חלמיש, ד"ר יוסי טל, עו"ד לימור כהן אשכנזי, ד"ר : )עפ"י סדר ישיבה( כחונ

ר אודי קנטור, גב' תלמה פאר, גב' אריק ברודה, גב' אורלי מנור, ד"ר פוריה שחף, פרופ' אמיתי זיו, ד"

 מרגריטה ממדוב, פרופ' שאול דולברג, אריאן גנור

 , יו"ר הר"יאידלמן: פרופ' ליאוניד הגיע לברך ולתמוך

 ד"ר מרטין קרביץ   נעדרו:        ודית לפינסקיד"ר ענת עקה זהר, ד"ר יה התנצלו:

 

 נושאים שעלו בישיבה:

  אישור בעלי תפקידים, תקנון ולוגו: .1

 ועד החברה אישר את בעלי התפקידים כדלקמן:  :אישור בעלי תפקידים

 יו"ר החברה -פרופ' ירון ניב

 מזכיר החברה -פרופ' אמיתי זיו

 גזבר החברה -פרופ' שאול דולברג

כל חברי הוועד קיבלו לידיהם את התקנון, הערות רוכזו על ידי פרופ' ניב ושולבו בגרסה  אישור תקנון:

. ד"ר פוריה שחף העלתה סוגיה אודות חובת הכשרה התקנון אושר פה אחד – האחרונה שהופצה

עוסקים מועמדים לחברה יהיו " רלוונטית לחברים בחברה. פרופ' ניב הקריא מתוך התקנון, סעיף ד':

כי רק הנוכחים סברו ימת. ברגע שעוסק בתחום, עבר הכשרה מסואו עובדים בתחום". מכאן כי 

 ממצטרפיםש וחשסיבה סבירה להצטרף לחברה ולשלם דמי חבר ולכן אין העוסקים בתחום יבקשו ל

 שאינם רלוונטיים. 

הוחלט כי שם החברה, המופיע אושר הלוגו המוצע )בעבר הלוגו של הפורום הישראלי( ו אישור לוגו:

 תחת הלוגו, יראה כך: החברה הישראלית לבטיחות הטיפול וניהול סיכונים ברפואה. 

 בחרו:נ  - ועדת ביקורת .2

. בעוד שנה תישקל האפשרות לבחור גב' מרגריטה ממדובאשכנזי, גב' אורלי מנור, עו"ד לימור כהן  

 ועדת בקורת חדשה עם חברים שאינם בוועד החברה.  

 ועדות משנה: .3

. פרופ' זיו העלה האפשרות לבחור ועדות משנהבשלב ראשוני מידיי בכדי נמצאת הוחלט כי החברה 

 הוצעויעור מוחות אודות סוגי ועדות, מבלי למנות חברים. סוגי ועדות משנה שכי בשלב זה יתקיים ס

 בדיון: 
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 ועדת הסברה )תקשורת, שיווק, יח"צ, קשרי חוץ(

 ועדת חינוך והכשרה

 ועדת כנסים

 ועדת מחקר

 ועדת משפט ואתיקה  

     ם. הול סיכוניפרופ' ניב הוסיף כי על החברה לקחת חלק בשיח הלאומי בנושאי בטיחות הטיפול וני

 כך יעשה.  ו -א ניירות עמדה והנחיות קליניותלהוציישנה ציפייה מחברה מדעית כמו כן, 

  כנסים: .4

במרכז פלסנשטיין לרפואה )ביה"ח בילינסון(  -הכנס המדעי הראשון –נקבע תאריך לכנס חד יומי 

פרופ' ניב , יום ג' בשבוע. הקול הקורא יכלול גם את נושא החברות בחברה. 17/10/2017לתאריך 

מבקש מחברי הוועד לחשוב על תכנים רלוונטיים )עבודות מדעיות, פאנל, הרצאות אורח, מדיניות, 

(. המסר אודות הכנס יופץ דרך כל ויו"ר הר"י , זימון מנכ"ל משרה"בתכנית להמשך, זימון תקשורת

  האיגודים והחברות. 

  כנס כפר בלום: .5

 פרופ' ניב ביקש הצעת מחיר ממלון "פסטורל" בכפר בלום. שאלת התקציבים עומדת על הפרק. 

)כחצי שנה לאחר הכנס המדעי הראשון(. תלמה מתנדבת  8-10/3/2018התאריך המוצע כרגע: 

 לבקש הצעת מחיר ממלון בזיכרון יעקב, ד"ר קנטור כנ"ל באשקלון.

 אתר אינטרנט: .6

האתר יהווה פלטפורמה לסוגיות והתלבטויות בתחום, מאמרים, שיחות, סיכומי כנסים, מצגות, רישום 

האם רק לחברים,  - לכנסים ועוד. ד"ר יוסי טל התנדב לתחזק את האתר. יש לשקול אפשרויות גישה

, האם חשוף לציבור הרחב ועוד. תבחן אפשרות לעבוד מול מנהלי מסוימיםלאזורים האם הגבלה 

רים עם זאת החביחד "דוקטורס אונלי", זאת במידה וקיימת גמישות לשינוי המצב הנוכחי באתר. 

 מוזמנים להציע ספקים אחרים. 

  מקורות מימון: .7

תגובות  .לשנה ₪ 400ל  ₪ 200בין  . ההצעות נעועוררה תגובות רבותדמי חבר תשלום סוגיית 

אל  ,המעניקה תמורה נאה לחבריה ואף מסבסדת כנסים כללו רצון למיצוב החברה כיוקרתיתהחברים 

 לחברה בתחילת דרכה, מבלי שדמי החבר יהוו חסם.  לגייס כמה שיותר חבריםמול רצון 

   פרופ' ניב יבצע בדיקה מול הר"י אודות הסכומים הנהוגים בחברות אחרות.

  וס חברים:גי .8

 יסייעו ברשימות תפוצה )הפצה בלבד ולא העברת רשימות(.  הר"י, חברות ענבל ומדנס

 נבקש עזרתה של ד"ר ענת זהר.ד"ר יוסי טל יסייע בתפוצת בוגרי קורסים ותפוצת כנס אשקלון. 

 קשרי חו"ל: .9

 קשרים מול חברות אמריקאיות/אירופאיות דומות. 

 

  שלח. נ. זימון 14:00בשעה  15/5/2017חברים, לתאריך ישיבת הוועד הבאה תקבע, לנוחות 

   

 אריאן גנור –סיכמה    
  פרופ' ירון ניב –אישר    


