
 
 

1 
 

Dr. Iris Manor – Chairman 
Dr. Gaby Vainstein – Secretary 
Dr. Itai Berger – Treasurer 
Dr. Arie Ashkenasi 
Dr. Baruch El-Ad 
Dr. Yael Leitner 
Dr. Jordan Levinski 
Dr. Evgen Merzon 
Dr. Einat Yaary 

 

 יו"ר –ד"ר איריס מנור 
 מזכיר –ד"ר גבי וינשטיין 

 גזבר –ד"ר איתי ברגר 
 ד"ר ברוך אלעד

 ד"ר אריה אשכנזי
 ד"ר עינת יערי

 לוינסקיד"ר ירדן 
 ד"ר יעל לייטנר
 ד"ר יבגני מרזון

 

 
 
 

 13/11/2016פגישת ועד החברה להפרעת קשב פרוטוקול 
 

 : דר' מנור, דר' אשכנזי, דר' מרזון, דר' יערי, דר' לוינסקי, דר' לייטנר, דר' וינשטיין, נוכחים
 דר' פסקין ) ועדת ביקורת (              

 
 סטיר ) ועדת ביקורת ( דר' ברגר, דר' אלעד, : דר' התנצלו

 
 נושאים שדוינו: 

תדבר עם חברת דוקטורס אונלי ועם רשת רפואה  -אתר אינטרנט : דר' יערי מנסה לסגור את נושא אתר   .1

ותקים את האתר. החלטה סופית לגבי חברת המדיה שאצלה יוקם האתר תתקבל כבר במהלך השבוע. 

 תר זה כאתר הכנס השנתי להפרעת קשבבהמשך ינוצל א

 

 הקשר עם עמותת קוים ומחשבות: הוחלט שיוחלטו נוהלי עבודה בפגישה עם נציגי העמותה,  .2

 איש הקשר הנבחר שיעמוד מול העמותה ומול עמותות אחרות הוא דר' יבגני מרזון. 

 החברה להפרעת קשב תבקש לראות את מאזן העמותה 
 

 Mixed Amphetamineחברת טבע ביקשה מהחברה להפרעת קשב מכתב המלצה למשרד הרישוי לרישום  .3

Salts  ER  .ועד החברה דן בנושא לגבי החלטה להוציא כזה מכתב . 

 הוחלט ברוב קולות לנסח מכתב המלצה לרישום התרופה בארץ . דר' עינת יערי נטלה זאת על עצמה 
התרופות ליבא לארץ את כל המינונים של התרופות הקיימות בשוק  החברה להפרעת קשב תבקש מחברות .4

 של המכתב יכתב ע"י דר' יערי  Templateוויואנס ( . ניסוח  XRלטיפול בהפרעת קשב .) אטנט, פוקלין 

 

תיערך רשימה של כל התכשירים לטיפול בהפרעת קשב שקיימים בשוק מחוץ לארץ ותבדק אפשרות להוציא   .5

 א ורישום התרופות הנ"ל בארץ . דר' אשכנזי יערוך בדיקה ורשימה של התכשירים הללו.בקשה רישמית ליבו

 

 התקיימה  פגישה עם נציגי עמותת קווים ומחשבות:  ) גב' איריס שני וגב' אני אבוטבול (  .6

 הנקודות שעלו :

 

קשר  שיתוף פעולה בין החברה להפרעת קשב לעמותה, הוסכם כי שני הצדדים מוכנים לפעול לקידום .א

 עבודה שוטף.

נציגות העמותה ביקשו השתתפות של משקיף קבוע מטעם החברה בישיבות הועד המנהל של  .ב

 העמותה. 

הוחלט כי ועד החברה יקיים  קשר רציף דו צדדי לצורך שיתוף פעולה בכל עניין ע"י איש קשר מטעם  .ג

 הועד ) דר' יבגני מרזון (. 

 שלא לשלוח נציג קבוע לישיבות של עמותת קווים ומחשבות ולא לקבל "משקיף" מטעמם התקבלה החלטה .ד

ליעוץ משפטי של הר"י כדי לברר את השאלה העקרונית של בסיס  הועד יפנה.יחד עם זאת בפגישות הועד. 

 הקשר בין וועד החברה לעמותות השונות ולברר תקדימים של קשרים כאלו.

ב: הוחלט להציע לעמותה לקיים את כנס העמותה יום לפני כנס לגבי הכנס השנתי להפרעת קש  .ה

 החברה. דר' מרים פסקין התנדבה לסייע לעמותה בגיבוש תכנים רפואיים לכנס המיועד. 
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