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 4/6/2017ועד החברה להפרעת קשב   ישיבת
 

 הספריה, הר"ימקום: 
 

 
 (דר' סטיר ) ועדת ביקורת, דר' וינשטייןדר' ברגר,  ,דר' אשכנזידר' מרזון, , דר' יערי: דר' מנור, נוכחים

 
 דר' פסקין ) ועדת ביקורת ( ,דר' לוינסקי ,דר' לייטנר : דר' אלעד, התנצלונבצרו / 

 
 דוינו: עלו / נושאים ש
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 בתל אביב 19-21/3 – 2018תכנית הכנס הבינלאומי   .3
 הצעה של הר"י לשימוש במערכת רישום חדשה בכנס .4
 הצעה של פרופ' סם גולדשטיין .5
 שונות .6

 
 

בשעה טובה ומוצלחת ולאחר השקעה רבה של דר' עינת יערי ) ועד החברה מודה לה ( עלה לאויר אתר החברה  .1

 . MEDNETלהפרעת קשב בישראל בשיתוף חברת 

ר, לטניוזעדכן את האתר בתדאג לדיוור לידע על הקמת האתר ופרטי כניסה אליו ישלחו בהמשך דרך הר". דר' יערי 

 .והודעות לחברי החברה מאמרים חדשים

 

דר' ברגר, גזבר החברה הציג את מצב החשבון של החברה. דו"ח המאזן המפורט יוצג גם ביום העיון  –מאזן בוחן  .2

 ₪ .  51,000. כרגע בקופת החברה 15/6/17לחברי החברה ב 

 

 :2018כנס בינלאומי  .3
 

   סוכם כבר על ים כבר "שלד" של תכנית הכנס וקיהזמן קצר והמלאכה מרובה. דר' מנור הציגה את מה שנעשה עד כה,  

 ססיות וסימפוזיונים בנושאים שונים שיוצגו ע"י אורחים מחו"ל ומהארץ.              
 

 מו חברי ועדה מדעית ומארגנת כדלהלן:סוכ

 ודר' בלוך אביבה דר מרזון )מרכז(, דר' מנור, דר' אשכנזי, דר' ברגר, דר אביטל חברי הועדה המדעית : 
 דר' עינת , דר' פסקין, דר' לוינסקי ודר' וינשטיין –חברי ועדה מארגנת 

 

ירוכז ע"י דר' פסקין ודר' וינשטיין. יש צורך  –( של הכנס  CME)   Continuing Medical Education  אקרדיטציה לנושא 

כדי להניע את  אנחנו סמך שמסביר מימשל חברי הועדה המדעית והמארגנת ו DISCLOSUREו  CVלקבל תכנית מדעית, 

 .תהליך הקרדיטציה לכנס שהינו חשוב מאוד כמקדם הרשמה והשתתפות רופאים מחו"ל ומהארץ

 

 דר' ברוך סטיר יקח על עצמו את נושא הבדיקה של חסויות חברות פארארפואיות לכנס

 

שום חדשה לכנסים במהלך הישיבה התקיים דיון עם ענבל, האחראית על האיגודים והחברות בהר"י לגבי מערכת רי .4

שהר"י מציעה לשימוש. מדובר במערכת רישום שתחליף את המערכת של חברת הכנסים. למערכת יתרונות וחסרונות. 

דר' ברגר יקבל הצעה מסודרת מענבר , ישקלו היתרונות והחסרונות ואז יוחלט אם להשתמש במערכת החדשה בכנס 

 הבא ובכנסים אחריו



ולדשטיין לחברה להפרעת קשב שיתבצע על ידה תיקוף לעברית לשאלון של חברת הועד דן בהצעתו של פרופ' סם ג .5

RSI שאלון שעוסק בהערכת ,Impairment   בהפרעת קשב. הוחלט כי ועד החברה ידחה הצעה זו ויציע לפנות לחברה

 מסחרית כדוגמת חברת סאיטקס או אחרות לצורך ביצוע התיקוף הנ"ל. 

 
 

ודר' וינשטיין. חברים , דר' מנור ועדת מחקר של החברה תהייה בראשות דר' מרזון הוחלט כי  -דיון בנושא מחקר  .6

 המעוניינים לקחת חלק ולהציע הצעות למחקר משותף מוזמנים לעשות זאת. 

  
 1/8/2017פגישת הועד הבאה תתקיים ביום ג'  .7
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 דר' וינשטיין

  החברה להפרעת קשבמזכיר 

 


