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נוכחים:

הועד המנהל
רוית גבע
חגית נוף
לימור תאומים
טלי שפר
אירן גוז
ויקטור וישליצקי
ליאת בן דוד

ועדת ביקורת
דליה ברכה

אורחים
שולה רבין
גיל פלmedical horizon ,

סדר יום:
 .0מכתב גיוס תמיכה בקורס מתאמות
 .5כנס שנתי
 .3ביטוח מקצועי
 .4אתר העמותה
 .2כנסון מתאמות
 .6עדכון תקציב
 .7גיוס מטופלים למחקרים קליניים באמצעים דיגיטאליים

הוחלט:
 .0בנוסח המכתב צריך להיות ברור שהקורס מבוצע בתמיכה מדעית של  ,c-Trialsשכן העמותה
לא מעורבת בצדדים האופרטיביים והפיננסיים של הקורס .יצאה יוזמה מהקורס הראשון

לכתיבת job description

לתפקיד מתוך כוונה לקדם את נושא תפקיד המתאמות כמקצוע

מוגדר .כרגע משרד הבריאות אינו רואה בכך חשיבות והנושא אינו נמצא בסדר העדיפויות של
המשרד.
 .5הקבוצה האחראית על גיבוש התכנים תעדכן התקדמות בפגישה הבאה (טלי שפר ,אירן גוז,
ליאת בן דוד ,חגית נוף ,אורנית ינאי קהלת) .הוועד בקש לשים דגש על חסויות והגברת
ההכנסות מהכנס.
 .3חגית עדכנה שהיא בקשר עם האודן בנוגע לעניין זה .הוועד בקש להתעניין גם אצל מדנס.
 .4אירן מעדכנת שהאתר פעיל ומעודכן ויוצאת הקריאה לשלוח חומרים חדשים.
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 .2כנסון מתאמות –  51.01ברמב"ם .אנה מביופורום תבצע את הרישום לעמותה מראש .הכנסון
פתוח לכל חבר עמותה בחינם (או בתשלום דמי חבר למי שאינו חבר).
 .6לימור מעדכנת כי היתרה כרגע הינה  75אלף ש"ח (לאחר הכנס בשנה שעברה היתרה עמדה
על  43אלף ש"ח) .התורמים העיקריים ליתרה הינם הכנסות מהכנס השנתי והחזר חוב ממס
הכנסה.
לנוכח היתרה ,הועד מקבל החלטה לשכור מנהל עמותה בחצי משרה .חגית תוציא הגדרת
תפקיד .הגדרת התפקיד ,חוזה עבודה ואישור מועמד יובאו לאישור הוועד.

 .7גיוס מטופלים בכלים דיגיטאליים .גיל פל מחברת medical Horizon

מעדכן כי גוגל שינתה

את המדיניות שלה ממש לאחרונה .בעבר ,אפשרה גוגל לפרסם גיוס מטופלים דרך google
ad

בכל העולם למעט ישראל .המשמעות היתה שחברות שעיסוקן במתן שירות גיוס חולים

באמצעות המדיה האינטרנטית ,התבססו על אתרים יעודיים או פורומים ספציפיים .הפנייה
לחולים פוטנציאליים נעשתה אומנם בצורה ממוקדת אבל הופנתה רק לאנשים שמראש בחרו
להתעניין באתר או בפורום המסויימים .כעת ,ניתן יהיה להגיע למתעניינים באמצעות חיפוש
פשוט במנוע החיפוש.
אירן תעבוד מול גיל כדי להכניס כתבה לאתר.

ישיבת הוועד הבאה:
יום רביעי .11.11.1. ,בשעה  .10:11חדר ישיבות איכילוב

רשמה :חגית נוף
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