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יו"ר, פרופ' יצחק וירגין, ד"ר רונן לקר, ד"ר שרון חסין, ד"ר -פרופ' דוד טנה נוכחים:
 ין, ד"ר רויטל גנדלמן, ד"ר אילנה שלזינגר.עדי וקנ

 ד"ר שלמה פלכטר, ד"ר רון דבי התנצלו:

נדונה הפעילות המדעית של האיגוד: כתב  :פעילות המדעית של האיגוד .1
העת של האיגוד, שדרוג אתר האינטרנט של האיגוד, הכינוס השנתי, 

ע ומתכונת חדשה לכינוס של האיגוד הנוירולוגי לרופאי הקהילה. הוצ
שהתוכנית המדעית של הכינוס לרופאי הקהילה תכלול תכני עדכון 
 .המתאימים גם לנוירולוגים וכי את התוכנית יגבשו יותר מאדם אחד

בכדי לקדם מחקר רב מרכזי ברמה הלאומית בנושאים  :מלגת מחקר .2
החשובים פרופסיונאלית לאיגוד הנוירולוגי ולאור הכנסות מהפעילות 

לט להמליץ לוועד האיגוד על קביעת מלגת מחקר המדעית של האיגוד הוח
והוצאת קול קורא כניסיון. מלגת מחקר תהיה מיועדת למחקר רב מרכזי 

בפיזור ארצי ובעדיפות ברמה הכלל לאומית אשר מוגש ע"י קבוצת מחקר 
ואשר מטרתה מחקר בתחום החשוב מדעית ופרופסיונאלית לאיגוד 

 .הנוירולוגי ללא מקורות מימון חלופיים
תקצירים לשיפוט לכינוס  87הוגשו השנה  :תקצירים לכינוס השנתי .3

הנוירולוגי השנתי, אשר נשלחו לכל חברי הועדה המדעית לשיפוט. 
תקצירים להצגה בפוסטר. נשלחו  49-תקצירים לפרזנטציה ו 38התקבלו 

 .הודעות לכל המגישים
תחומים עיקריים.  4-הוחלט על ניסיון של סיורים מודרכים ב :פוסטרים .4

בכל תחום נקבע יו"ר אשר יבחר מראש מספר תקצירים מועדפים בתחומו 
 .ידו במהלך הסיור המודרך-ואילו ידונו על

 :מצטיינות  עבודות .5

  

i.  נבחר ע"י חברי הועדה הזוכה בפרס הפרסום המקורי המצטיין אשר
תעודת הוקרה ובפרס מטעם האיגוד יזכה במהלך הכינוס השנתי ב

 .ש"ח. הזוכה הוא ד"ר מג'יו 4,000הנוירולוגי בסך 
Maggio N, Segal M. Differential modulation of long-

term depression by acute stress in the rat dorsal and 
ventral hippocampus. J Neurosci. 2009;29:8633-8. 

  

i.  שבהם המחבר הראשי  םתקצירים מצטייני 2נבחרו ע"י חברי הועדה
יזכה במהלך הכינוס השנתי בתעודת הוקרה ובפרס מטעם האיגוד 

 :ש"ח. נבחרו העבודות של החוקרים הבאים 1,000הנוירולוגי בסך 
 'פרופ' גביזון וחב

A Transmissible Mouse Model Of E200k Fcjd: An 
Essential  Tool For The Search Of Prohylactic 



 

Treatments For At Risk Individuals 
 'ד"ר פטרו וחב

experience with plasma-exchange in patients with 
multiple sclerosis and other demyelinating  cns 

diseases, in the ms center, at hadassah hospital. 

  

i.  םניפוסטרים מצטיי 2במהלך הכינוס ייבחרו ע"י חברי הועדה המדעית, 
₪.  500אשר יזכו בתעודה הוקרה ובפרס מטעם האיגוד הנוירולוגי בסך 

כל חבר ועדה יגיש את בחירתו ליו"ר במהלך הכינוס עד סיום הישיבות 
 .בדצמבר 16-ביום ה' ה

 ,רשם
 ,פרופ' דוד טנה

 יו"ר הועדה המדעי

 


