
 

11.1.12 –סיכום ישיבת ועד האיגוד   

11/01/2012תאריך:   

 ברוך אלעד, טנה דוד, לקר רונן, מילוא רוני, דיאנה פליאקו, בורנשטיין נתן :נוכחים

 פליקס בוקשטיין, אילנה שלזינגר :התנצלו

 .אושר בפה אחד :אישור סיכום ישיבת המליאה של האיגוד בנצרת

לכינוסים נוהל לקריטריונים למתן חסות : 

 .הוסכם שחייב להיות נוהל מתן חסות והפצה של הכינוסים
 .החלטה: הנוסח יוכן על ידי דר' ברוך אלעד ויופץ לאישור בין חברי הועד

  -אישור תמיכה בכינוס לנוירופיזיולוגיה של פרופ' צ'פמן

הוועד מאשר תמיכה בסמינר לנוירופיזיולוגיה ונוירולוגיה שמאורגן על ידי פרופ' 
2012צ'פמן בפברואר  . 

עבור כל מתמחה המשתתף בכינוס כפי שהוחלט  ₪ 100האיגוד מתחייב לשלם 
 .ובוצע בשנים הקודמות

2012 -מילגות רפא ל . 
ה לכנס הלנסיע₪  50,000מלגות של חברת "רפא" סה"כ  10הוועד מאשר מתן  - 

EFNS בשטוקהולם. 
 .המלגות יחולקו בין הנרשמים לפי הגרלה כפי שבוצעו בשנים קודמות

 "פרויקט מנחם שדה" 
לטובת פרוייקט "מנחם שדה" לבניית תוכנה ₪  15.000 -הוועד מאשר הוצאה של כ

 .לאבחנה מבדלת של תסמינים נוירולוגיים

ל אישור ותמיכה עקרונית לציין כי, הפרויקט הוצג לועד בשנה שעברה וקיב
 .להפעלתו

 .עידוד מתמחים להירשם כחברי האיגוד 
הועלה הנושא של עידוד המתמחים להירשם כחברים באיגוד.החלטה: פרופ' טנה 

 ינסח מכתב למנהלי המחלקות בנדון שיופץ בין מנהלי המחלקות

 : ספר נכויות המוסד לביטוח לאומי )מ.ל.ל.( 

 :עדכון של ידי ברוך אלעד
-בניסוח הסעיפים השתתפו: ברוך אלעד, אולגה חילקביץ, ויויאן דרורי, יהודית פרץ

י הליקוי הארכאיים אהרון ואלכס גור. ברוך אלעד הסביר כי ביוזמת המל"ל סעיפ
 .עודכנו ושונו לפי קריטריונים של נוירולוגיה מודרנית ומעודכנת



 

יאטרים. המטרה היא הבעיה כיום היא נושא הדמנציה שעודכן כבר על ידי הפסיכ
שדמנציה תהיה תחת סעיפי ליקוי נוירולוגיים שיכולים להיות מופעלים על ידי 

 .הפסיכיאטריים. כרגע הנושא בדיון עם הפסיכיאטרים במטרה להגיע להסכמה

החלטה: מחכים להחלטת איגוד הפסיכיאטרים בנדון ומקווים לשיתוף פעולה מלא 
 .איתם

ניסיש בקשה מצד הפסיכיאטרים להכ  ADHD  לסעיפי ליקוי נוירולוגיים
 .)הפרעות אורגניות(

 .תחת סעיפי ליקוי נוירולוגיים אורגניים ADHD החלטה: ינוסחו סעיפי

עדכון רונן לקר –השתלמויות עמיתים  יוגש ערעור בנושא השתלמות לאפילפסיה  :
 שנדונה ע"י המועצה המדעית ונדחתה

תים בנושאי הפרעות תנועה ונוירו הוגשו הצעות על ידי החברים להשתלמות עמי
 .אימונולוגיה

הבעיה כרגע היא שאין תקציבים לביצוע ההשתלמות. ננסה למצוא פתרון למימון 
 .בנדון

הוחלט להמשיך את ההתקשרות עם חב' "מדיקל אקספו"  :כנוס עדכון חצי שנתי
 .)שלמה בואנו( ולחדש את החוזה באותה המתכונת

יקיים כינוס נוירולוגי אחר או דומיו פרט לכינוס חידוש החוזה יותנה בזה שלא 
 .השנתי

 יו"ר הכינוס יהיו : עמוס קורצ'ין ורוני מילוא

2014-2012כינוס שנתי  : 
יופץ מכרז לארגון הכינוס השנתי בין החברות השונות לפי פורמט מובנה שיופץ בין 

 .החברות
 .מיקום הכנס: ירושלים

 : 2012הכינוס הנוירולוגי השנתי 
ה, הכנס יהיה בשיתוף עם החברה הנוירואימונולוגית ויש לעשות תיאומים השנ

 .בנושא

החלטה: תתואם פגישה עם קרוסיס דימיטרי )יו"ר החברה הנוירואימונולוגית(, דוד 
 טנה ונתן בורנשטיין לתאום עמדות של הצד הלגיסטי והמדעי כאחד

יעדכנו את תקנון הקיים  בועז וולר, דוד ירניצקי וברוך אלעד :עדכון תקנון האיגוד
 שיוגש לדיון לחברי הוועד בעתיד הקרוב

במסגרת הכינוס סימפוזיונים של חברות התרופות : 
הוחלט: לאור בקרת החברי האיגוד, התוכן המדעי של סימפוזיון כזה יהיה כפוף 

 .לאישור הוועדה המדעית



 

 :ניצול כספי האיגוד לטובת מטרות האיגוד
ימון האיגוד הינה להקים קרן מלגות לפרויקטים אחת ההצעות למתן חסות ומ

 .לאומיים רב מרכזיים בנושאים שיתרמו ערך מוסף לנוירולוגיה בישראל

קול קורא בנדון החלטה:הועדה המדעית, בראשות דוד טנה תוציא . 

  

יו"ר –רשם: נתן בורנשטיין   

 


