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 דר' מנור הביעה את השתתפותה ואת השתתפות ועד החברה בצערו של דר' אריה אשכנזי עם מות אמו ז"ל. .1

  Mednetלאחר דין ודברים והתייעצות עם היועצת המשפטית בהר"י, נחתם בשעה טובה הסכם עם חברת  .2

 לצורך הקמתו של אתר החברה. תודה לדר' עינת יערי על המאמצים שהשקיעה בעניין. 

דר' רותי טראוב להוסיף בתקנון החברה את מקצוע הריפוי דנו בבקשתה של כל חברי הועד שנכחו בישיבה  .3

בעיסוק כאחד מן המקצועות לדוגמה שיכולים להצטרף ולהרשם לחברות בחברה במעמד של חבר נלווה. 

 אושרה פה אחד. הבקשה

אבוקסיס שהביעה לוי במסגרת התחלת העבודה של ועדות החברה, נוצר קשר עם חברת הכנסת הגב' אורלי  .4

עניין ורצון לקדם עניינים  רלונטיים להפרעת קשב בכנסת. נציגי ועד החברה יתאמו מפגש עם חברת הכנסת 

 לצורך גיבוש תוכנית עבודה

לף מנכ"ל ולתפקיד מונה  דר' שמואל  אבואב. נציגי הועד יפעלו הועלתה העובדה כי במשרד החינוך התח .5

  כ"ל החדש. נלארגון פגישה עם המ

במתכונת של שולחנות  15/6/2017תאריך יום העיון יתקיים ב: 2017יום עיון לחברי החברה בחודש יוני  .6

 עגולים ויעלו בו נושאים שונים לדיון

ח הצעות ורעיונות לנושאים שלדעתם יש מקום להעלותם חברי החברה מתבקשים לשריין את התאריך ולשלו

 על ארגון יום עיון זה.  תהייה אחראיתשל דר' איתי ברגר בסיועו במפגש. דר' אביבה בלוך 

 

יורו לשנה,  10מדובר ב   World federation of ADHDהועלתה האפשרות של תשלום דמי חבר קבוצתיים ל  .7

נטילת חלק פעיל בהחלטות הפדרציה, בבחירות בה, אפשרות להיכנס לרשימת החברים   :הרשמה שמקנה

קשרים מקצועיים חדשים, קבלת עדכונים שוטפים ותקצירי מאמרים חדשים שמתפרסמים  ויצירתבעולם 

 the journal of ADHD Attention Deficitהאינטרנט של העיתון גישה לאתר ,  ADHDבספרות המקצועית ב 

and Hyperactivity Disorders  כל חברי הועד הנוכחים העולמיים דמי הרשמה מופחתים  לכנסי הפדרציהו .



  מסיבות שונות ולכן   הינו חשוב ביותר WF ADHDל הישראלית להפרעת קשב  שהרישום של החברהחושבים 

כום סיורו לחבר והחברה תממן מקופתה  5הוחלט כי בשנה הבאה תשקל העלאת דמי החבר השנתיים ב 

 לצורך ההרשמה הקבוצתיתיורו נוספים הנותרים  5של זהה 

יהיה גם כנס בינלאומי: דרושה עבודה מאומצת בצוותים שיש להתחילה כבר  2018הכנס השנתי הבא בשנת  .8

, תכנון משימות, ארגון רעיונות לפוסטרים, סימפוזיונים וכו'. כל  עזרה ת עכשיו, דרושה חלוקת עבודה מסודר

 מחברי הועד וכן מחברי החברה שיהיו מעוניינים לעזור בהכנת הכנס תתקבל בברכה.

 במשרדי הר"י  4/6/17ישיבת הועד הבא תתקיים ביום א'  .9
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