
 

 1.5.12 –ישיבת האיגוד 

דוד טנה, רוני מילוא, רונן לקר, אילנה שלזינגר, ברוך אלעד,פליקס  נוכחים:

 בוקשטיין ונתן בורנשטיין )יו"ר(

 דיאנה פליאקו, ראדי שאהין התנצלו:

 ארגון הכנס השנתי: 

נערך דיון על המכרז של החברות השונות שהגישו הצעות. לישורת האחרונה 

 :ט כיחברות. הוצגו ונדונו ההצעות השונות והוחל 3הגיעו 

 .השנים הבאות 3-חברת כנס ישראל תהיה זאת שתארגן את הכינוס ל

 הערה:

חברת כנס ישראל תערוך מצגת ותציג את תכנת ניהול תקצירים לכינוס  .1

 .ע"מ להיווכח כי תוקנו בעיות משנה שעברה

יערך סיור במלונות "קראון פלזה" ו"דן" בירושלים לבדיקת התשתיות  .2

 הסופי של הכינוס ולאחר מכן יוחלט על המיקום

 הקשר בין הכינוס הנוירואימונולוגי והכינוס השנתי: 

יש לדון עם פרופ' קרוסיס על נושא הארגון המשותף, ההכנסות  הוחלט:

ועוד. בסיכום לדון בלוגיסטיקה של איחוד   הוצאות, דמי רישום,סיבסוד לינה/

 של הכינוסים ולהגיע להבנות והסכמות בנידון עם פרופ' קרוסיס.

  'הוועד מאשר את ההוצאות לסופ"ש של הוועדה להכנת השאלות לשלב א

 בראשות דר' בלה גרוס, תמורת קבלות.

  הוועד מאשר תקציב הוצאות שהוגשו על ידי פרופ' רביי להכנה לבחינות שלב

 .כמידי שנה 'ב

  הוועד מאשר בקשת פרופ' רביי להכנת קורס הכנה לבחינות שלב א' בעלות

 ₪. 4000משוערת של 

 :פרופ' לקר עדכן בנושא השתלמות עמיתים 

 הגיש בקשה שהוגשה לפרופ' גרוסמן לדיון במועצה  :הפרעות תנועה

 .המדעית

יוגש עירעור על ידי  .ההבקשה נידונה בנוכחות פרופ' ג'לדטי ונדחת

 החברי ההפרעות תנוע

באחריות פרופ'  .ןלפי המכתב שנשלח על ידי פרופ' גרוסמן בנידו

 .גלעדיג'לדטי ופרופ' 



 

 מכתב הערעור לדחיית הבקשה" תקוע" ולא ברור מה  :אפילפסיה

 .מצבו

לברר עם דר' אקשטיין ופרופ' נויפלד מה עלה בגורל מכתב  :הוחלט

 .הערעור

 יש מסמך באנגלית שהוגש על ידי פרופ' קרוסיס  :נוירו אימונולוגיה

 ושהתבקש לתרגמ

 .לעברית לפי תבנית הנדרשת

 תקנים להשתלמות  2בטחתו לממן משרד הבריאות חזר בו מה

 עמיתים בשבץ מוח שהובטחו בכתב

 פרופ' לקר יעביר המכתב ליו"ר האיגוד שיפנה לפרופ' ארנון  :החלטה

 .אפק, ראש מנהל רפואה הנוכחי שידאג למימוש ההבטחה

  על בנוירולוגיה כגון במקצועות: טיפול  –נידון נושא אפשרות היציאה למקצוע

 .נמרץ, גנטיקה

 החלטה:

בנושא טיפול נמרץ התקיים מפגש עם פרופ' בן חור, פרופ' לקר, פרופ'  .0

בורנשטיין, דר' אייכל ודר' צוברי ונידונו דרכי פעולה למימוש הנושא. נכתב 

מכתב מיו"ר האיגוד לטיפול נמרץ על הסכמתו שגם מנוירולוגיה תהיה 

 .אפשרות לצאת להתמחות על בטיפול נמרץ

 .תבורר אפשרות דומה בנושא גנטיקה .1

  נידונה פנייתו של דר' וינשטיין בנושא מימון של חברות תרופות לרופא

 .מהקהילה בחסות האיגוד

ישירה בין חברות  האיגוד אינו יכול לשמש צינור העברת כספים  החלטה:

 .יספציפ תרופות לרופא

 אתי לנושא.-האיגוד מסכים כי יש למצוא פתרון משפטי

 כל אחת ₪  5000מלגות בנות  4 -מאשר את תמיכת חברת "רפא" ל הוועד

 בפריז. 2012במרץ  שהתקיים  "HEART  AND BRAIN" לכינוס:

 כל אחת לכינוס ₪  5000מלגות של  4 -הוועד מאשר את תמיכת חב' "באייר" ב

. הכסף יועבר לחשבון האיגוד 2012האירופאי בליסבון במאי   של "שבץ המוח"

 הנוירולוגי.

  .נערך דיון ביוזמת אילנה שלזינגר בנושא שחרור מחדר מיון על ידי נוירולוג

 .להבנת הוועד הנוירולוג משמש כיועץ בלבד לחדר מיון ולא רופא משחרר

 אילנה שלזינגר תבדוק את הסטאטוס המשפטי של הנושא. החלטה:



 

 נידונה בקשתו של פרופ' ביאלר ופרופ' נויפלד לתמיכה במלגות לנוירולוגים 

ע"י הליגה  2013צעירים בקורס אפילפסיה שיערך בירושלים בספטמבר 

 הלמניעת אפילפסי

באופן עקרוני האיגוד מוכן לתמוך במלגות לנוירולוגיים צעירים, חברי  החלטה:

 האיגוד. מספר המלגות והסכום הסופי יקבע מול פרופ' נויפלד ופרופ' ביאלר.

 למשך שנה  22.1.12סו מיום הוועד מאשר את חוזה העסקה של הגב' פני רו

 לחודש, לא כולל מע"מ.₪  6000בסך 

  דר' אלעד ניסח כללים למתן חסות האיגוד הנוירולוגי לפעילויות הנערכות על

 .ידי גופים אחרים

 הועד מאשר הנוסח. הנוסח יפורסם באתר האיגוד החלטה:

 .בתחום הנוירולוגיה והנוירופסיכיאטריה עדכון ספר המבחנים של המ.ל.ל. 

דר' ברוך אלעד עדכן את הוועד בשינויים בסעיפים הנ"ל שעברו רוויזיה 

המ.ל.ל. לצורך הפיכתם לתקנות   משפטית ונמצאים בלשכה המשפטית של

 .וחתימת השרים הרלוונטיים

וסמך ידו על העבודה המאומצת של דר' אלעד  הועד עודכן, ברך  החלטה:

 והחברים שנרתמו לנושא.


