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נוכחים:

הועד המנהל
רוית גבע
חגית נוף
אירן גוז
שני בלום
משה נוימן
לימור תאומים
אורנית ינאי-קהלת
ויקטור וישליצקי
טלי שפר

ועדת ביקורת
חגית דמניכר  -פרל

אורחים

סדר יום:
 .0הכנס השנתי
 .6נוכחות בישיבות הוועד
 .3השתתפות בימי עיון של ועדות הלסינקי עבור חוקרים
 .4עידכונים
 .5שינוי הרגולציה בישראל (עדכון הנוהל)

הוחלט:
 .0הכנס השנתי –
א.

יש צורך בחתימה חדשה על חוזה מול ביופורום לארגון הכנס.

ב.

להפיץ save the date

לחוקרים באמצעות יחידות המו"פ של בתי החולים (טלי תשלח

לחגית רשימת תפוצה) ודרך הר"י – חגית תבקש עזרה עם רשימת התפוצה מעידית
מפארמה
ג.

לישיבות הבאות יזומנו – טלי ,שני ,אירן ,מוצי

ד.

רוית תתאם עם בלהט את שינוי התקנון לקראת האסיפה הכללית

 .6נוכחות בישיבות הוועד –
בשל נוכחות דלה בישיבות הוועד ,הוחלט שרק מי שנכח ב 51%-או יותר של ישיבות הוועד ,יוכל
להגיש מועמדות לוועד הבא .יחד עם זאת ,מחברי ועד השותפים לפעילות משמעותית של
העמותה והתורמים מזמנם מעבר לישיבות הועד ,תדרש נוכחות של  31%או יותר על מנת
לאפשר הגשת מועמדות לוועד החדש.

www.ctrials.org.

חגית תוציא רשימת נוכחות
 .3השתתפות נציגים מהעמותה בימי העיון מטעם בתי החולים  -במטרה לקרב את החוקרים
לעמותה ,לייצר דיון ושיח ,להציף נושאים רלוונטים.
תתבצע פנייה לוועדות לקבל לוחות זמנים של ישיבות .חגית תפרסם את המועדים בין חברי
הוועד על מנת להחליט מי מהחברים ילך לאיזו ישיבה.
 .4עידכונים -

o

ועדת איכות – מציאת מחליפה זמנית לליאת שלוקחת פסק זמן .הועדה תבקש
מנורית בבלי מקוינטיילס ומסיון פרנק מקובנס לקחת את הניהול במשותף עד
לחזרתה של ליאת

o

רכזת עמותה – אורנית וטלי יראיינו מועמדים

o

יום עיון של ה .GCP -כנס מוצלח .סיכום כלכלי – מאוזן על  ₪ 43ברווח.

 .5שינויי הרגולציה בישראל –
שני בלום ,ויקטור וישליצקי וסיון פרנק מייצגים את העמותה בתהליך .פגישה ראשונה נעשתה
עם מיכה פרלמן ,רפרנט מו"פ במשרד האוצר .פגישת הכרות להצגת הבעיה :סטגנציה בכמות
המחקרים הקליניים ותחזית לירידה בכמות המחקרים המגיעים לישראל בעתיד ,בעוד בחו"ל
יש עלייה.
הועדה הגנטית של בורוכוביץ הינה אבן נגף אחת (מוסד שלא קיים בשום מקום בעולם).

אבן הנגף השניה היא הtrial regulation – CTR -

 ,clinicalשמציב את אירופה הרחק קדימה

יחסית לישראל.
מיכה פרלמן מכיר את הבעיה ויש לו רצון לעזור

ישיבת הוועד הבאה:
יום רביעי ,63.3.9 ,בשעה  3.0:11חדר ישיבות איכילוב

רשמה :חגית נוף
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