
 
 
 
 

 החברה הישראלית להפרעת קשב –ההסתדרות הרפואית בישראל 
 

 ,יקרים עמיתים

רופאים  להפרעת קשב. נציגי הישראלית  החברהשל   הקמתה את הרפואית ההסתדרות אישרה  2015ביוני 

מומחים מכל התחומים העוסקים בהפרעת קשב )פסיכיאטרים, פסיכיאטרים לילדים, נוירולוגים, נוירולוגים 

בהפרעת  העיסוק תחום את ביחד לקדם כדי החדש גוףב רופאי משפחה( החליטו להתאחד ,רופאי ילדים לילדים,

 .הגילקבוצות קשב בכל 

 מטרות החברה שהוצגו להר"י הן:

 הענקת מסגרת ארגונית ומקצועית לעוסקים בהפרעת קשב בישראל. .1

יצירת מסגרת קלינית מקצועית בתחום הפרעת קשב; פעולה לקידום הרפואה וההסברה בתחום זה  .2

בישראל ובכלל ע"י קביעת אמות מידה מקצועיות, פרסום הנחיות קליניות וריכוז השתלמויות מקצועיות, 

 בשיתוף ובתאום עם האגף למדיניות רפואית בהר"י.

אל, בתחומי המחקר הבסיסי והקליני, ובכלל זה ריכוז עידוד וקידום המחקר בתחום הפרעת קשב בישר .3

 כנסים מדעיים.

ייצוג מקצועי של תחום הפרעת קשב מול גופים סטטוטוריים, רגולטוריים ומבטחי בריאות, בתאום עם  .4

 הר"י. 

פי כללי האמנה של הר"י והחברות -קביעת אמות מידה אתיות להתנהלות מול גורמים מסחריים, על .5

עם הלשכה לאתיקה של הר"י והפורום לבחינת הקשר שבין הרופאים לחברות  המסחריות, בתאום

 מסחריות בהר"י.

 קשירת קשרים עם גופים העוסקים בנושאים אלו בחו"ל וייצוג חברי החברה כלפי פנים וחוץ. .6

 

 םוהכינוסי המדעית הפעילות .בריאות מדיניות ומעצב משפיע כגוף ציבורימקצועי ו מעמד לחברה קנהי זה מהלך

  כפילויות ללא וקורסים כינוסים ויאפשרו ,המשותף במאמץ החברים את יחזקו המשותפים

 המהווה את הצעד הראשון להקמתה.  של החברה, יסודה תפילאס להזמינכם גאים אנו

 

במלון קראון פלזה סיטי  11, בקומה 25/11/2015ביום ד',  פה תתקייםיהאס

 ע(טאואר שבמרכז עזריאלי )הבניין המרוב

 .19:45 – 16:30בין השעות 
 :סדר היום

 התכנסות 17:00 – 16:30

 דברי פתיחה 17:15 – 17:00

 מיפוי תחומי פעילות החברה 18:00 – 17:15

 הפסקה וכיבוד 18:30 – 18:00

 הסבר על התקנון 18:45 – 18:30

 שאלות ותשובות על התקנון 19:00 – 18:45

 הצבעה על התקנון 19:15 – 19:00

 דיון חפשי 19:45 – 19:15

 

חוקרים בתחום הפרעת קשב )פסיכולוגים, חוקרים מומחים העוסקים בהפרעת קשב, לרופאים  מיועדת פהיהאס

בתחום מדעי המח וכו'(, אנשי מקצוע בתחומי מדעי החברה או מדעי החיים העוסקים בתחום הפרעת קשב 

  )פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, מטפלים בהבעה ויצירה, מרפאים בעיסוק, וכו'(. 

טופס . 2015וצאות שיהוו גם דמי חבר ליתרת שנת ייגבו דמי תשלום סמליים להשתתפות באסיפה לכיסוי הה

 דמי חבר שנתיים ייקבעו בהמשך.הרשמה מצורף לדף זה. 

צבעה אלקטרונית דרך הלאחר אישור התקנון ייקבע מועד לבחירות למוסדות הנבחרים של החברה אשר ייערכו ב

 האתר של הר"י במועד מאוחר יותר. נוהל הבחירות יוסבר באסיפה.  

 .מוצלח כנס לכולנו ומאחלים פהיבאס לראותכם נקווה

 

 הועד המייסד –ד"ר איריס מנור, ד"ר גבי וינשטיין, ד"ר יבגני מרזון, ד"ר ברוך אלעד 



 

 
 

  2015שנת ל חברותהשתתפות באסיפת היסוד/
 

 לכבוד
 להפרעת קשבהחברה הישראלית 

 ההסתדרות הרפואית בישראל  -  מחלקת שירות וקשרי פניםבאמצעות 
 5213604רמת גן , 3566ת"ד , 2בנין תאומים   35רח' ז'בוטינסקי 

 
 אני החתום מטה,  

 
 ___________________________ .ז.ת___________________________/אחר ' / דר'פרופ

 
 ________________________________________________אישי )בית( __________ מען

 
 ___________________________טלפון נייד__________________________  בביתטלפון 

 
 _____________________________________ e-mail_________ ______בעבודה __ פקס

 
 

 כמסומן בטבלה:  בחברהמבקש/ת לשלם דמי חבר 
 

 חבר שנה
 כל רופא חבר הר"י()

 שאינם רופאים לוויםינ
 חוקרים, פסיכולוגים)כגון: 

 '(ווכדמטפלים 

וגברים  62נשים מגיל 
 67מגיל 

 פטור  ₪ 50 ₪ 50 2015

 
 

 באמצעות כרטיס האשראי של חברת _________________________ שמספרו 
 

                                                                     
 

 )לא ניתן לשלם בכרטיס דיינרס(                                /בתוקף עד   
 
 

  להפרעת קשבלפקודת החברה הישראלית באמצעות ההמחאה המצורפת 
 

 לא יתקבל תשלום במזומן!
 
 

 תאריך:__________________________    _____________חתימה: _______
 
 
 

 בשעות העבודה 03-6100441/444לתשלום דמי חבר בכרטיס אשראי, נא להתקשר לטלפון: 
 6121610-03ניתן להחזיר את טופס התשלום עם מספר כרטיס אשראי לפקס: 


