
 

 18.2.19 החברה הישראלית לאיכות ברפואה מתאריך ישיבת וועדסיכום 

 רחליד"ר בליצר, רן פרופ' קושא, מלי שואבי,  אורי ד"ר ולינסקי, ליאורה  השתתפו:

עקה זוהר, מגר' ענת וולף, ד"ר  יורם צולר, ד"ר לילך : ד"ר ; בשיחת ועידה ווילף מירון

 . רצון-בר עדנה דרייהר,  יעקב ישי, ד"ר שלומית

 

 הנושאים שנידונו:

 חברי הוועד בישיבותנוכחות  .1

רבעונית באמצעות שיחת ישיבה נקיים . לאור נוכחות דלה של חברי הוועד בישיבות

 חת להכנת הכנס. כל שאר ההחלטות  איחידה  "פיזית"ישיבה ועוד  טלפוניתועידה 

 , תוך הקצבת זמן לתגובה למי שרוצה להשתתף בקבלת החלטות הוועד.במיילים

  באחריות מלי -תתכנס כבעברשל הכנס ועדה מדעית 

 מיקוד בתהליכים קיימים  .2

פיתוח מדדים לאומיים לצמצום פערים, פרסום  –של משימות  אנו בשנת "סגירה"

גליונות של העיתון. לא תהיה  1-2תוצאות סקר התנהגויות בריאות של אחיות, הוצאת 

 פתיחת משימות חדשות. 

בשכר דרך אחת  להקים קורס אקדמישל יעקב רעיון דיון ב .3

האוניברסיטאות. מדובר בקורס שיש לו היתכנות של כיסוי ההוצאות במקרה 

 . הטוב

ז ומומנטום שגרם לאנשים לריב על ייצר באהצלחנו לבשנות הכהונה של הוועד  -רן  

; בנוסף, הזכות לתרום לעשייה. היום האיכות לא באותו מקום, "כולם עוסקים בזה"

באיכות. לכן הוחלט לא להקים את הקורס  האנשים קשה עם העיסוק השוטףלחלק מ

 בגלל שמדובר בפרויקט חדש.  –

 כלי של הוועדכלהמצב ה .4

הדפסה נדרשים )לאון ליין אחד שזה התקציב לעיתון  ₪ 5500-של כשולי  אנו ב"עודף"

 . (₪ 5000עוד 

 חסויות. כל חברי הוועד להירתם לגיוס על  – משימה אחרונה שלנו כוועדזו  –רן 

  להגדלת הכנסות לקראת הכנס: רעיונות להכנסה לקראת הכנס .5

בקשה לחסות זהב כולל מודעה בעיתון.  -הוצע  לפנות לחברות מממנות בפוטנציה  

 10000-ס"ה כ – doctors onlyחברי הוועד פלוס מנויי  2000-מדובר בעיתון שמגיע ל

קבוצות  5-6 -פנה לשלומית תעמוד. עד חצי עמוד חסות הזהב תקנה מודעה של איש. 

לל כדי להרחיב את התורמים בדרך כלא עוסקים בהם אנו שעוסקות בעולמות ש

 .הפוטנציאליים

 שח למודעה על עמוד שלם 30000כולל חסות על הכנס.  15000חצי עמוד בעיתון 

רן מדגיש שהמרכיב הקריטי לכנס אלו החסויות, קבענו מספר צעדים שאין בהם די. 

 .תוך שבועיים חייב להיות כיוון

  מביא כחסותרן מבקש שכל אחד יכתוב לו בוואטסאפ את מי 



 

 

 

 הכנסות מתוכנית ההכשרה .6

 רחליבאחריות –סף הצטבר לזכותנו בתכנית ההכשרה יש לבדוק כמה כ

  

 לוועד החדש בחירות .7

לפני הבחירות ולפתוח את הרשות  חודשים 3יש חובה להוציא הודעה רשמית 

ליאורה להכין את באחריות  לפי פורמט אחיד. קו"ח קצריםו תמונה ולמועמדים שישלח

 . הנדרש להוצאת קול קורא

 : 1.8.19מועד שליחה לגיליון הכנס הוא עד   - תכנים לעיתון הכנס .8

 להלן ההצעות שעלו והוסכם עליהם. 

 באחריות רן .אייל צימליכמן יתבקש לכתוב על בית החולים של העתיד .א

עדנה תבדוק האם מעוניין איתמר עופר אחראי על ״בית החולים של הבית״;  .ב

 נקיה מקצועית.לתת חסות או לחלופין לכתוב כתבה 

 מלי תכתוב על עבודת צוות .ג

  על בחירה במדדי פערים לאומייםעל זמני המתנה או תכתוב רחלי  .ד

 ליאורה תראיין את רן נגד ואת רשפון בעד. בעד ונגד חקיקה בנושא חיסונים.  .ה

 .על מועצת מטופלים שהקים בי״ח כרמלכתוב גיל לביא יוזמן על ידי לילך ל  .ו

 .יעקב וקרן הולצמן ,: עדנהלחשיבה פרואקטיבית בבטיחות המטופ .ז

 

 הכנס השנתי .9

 

, רצוי כאלו שעוסקים העולםמשמות חברי הוועד מתבקשים להעלות  -  :keynoteמרצה

 .TEDמומלץ לסרוק את ; רצוי כאלו שלא ידרשו כסף. אבל לא רקעבודת צוות ב

סגן ראש  ציע להביא אתהמוסד; יורם ה הוצעו דוברים מעולם לא רפואי כמו סגן ראש

סטרטאפיסט ישראלי פש הוצע לח .המוסד שיספר על שתוף פעולה עם גופים אחרים

  .כוכב

טרם נסגר. מוזמנים המנחה  – פאנל מנכ״לים בנושא שיתופי פעולההוחלט על קיום 

  להעלות הצעות למנחה.

 15 שיהיה מוכן להכין רק אם יהיו מרצים ״מפילים״ כמו סגן ראש המוסד טדהרצאות 

 .שיתופי פעולה מייצרים מציאות: כיצד יכול להיות הנושא ;דקות על שיתופי פעולה

 ענתלבדיקת  - הוזכר יואב פולי מרדכי שהיה מתאם הפעולות בשטחים 

 

 רחלי סיכמה:

 לחברי הוועד העתק:

 

 

 


