
 

 11.6.09סיכום ישיבת ועד האיגוד 

 11/06/2009תאריך: 

ר' פליאקו, דר' מילוא, דר' לקר, דר' פלכטר, פרופ' טנה, דר' בוקשטיין, ד נוכחים:
 פרופ' בורנשטיין.

 דר' שלזינגר, דר' שאהין.  התנצלו:

 נושאים עיקריים: 2בישיבה נדונו 

 שדרוג אתר האיגוד: .1

על ידי בועז גינצבורג בו הוא מפרט את   e-medלחברי הועד הועבר מסמך מחברת 
תכנית החברה לשדרוג אתר האיגוד. מר גינצבורג הוזמן לדיון עם חברי הועד בנדון. 

 התפתח דיון ער על נקודות מפתח עיקריות:

הצעה להצגת מקרים מעניינים בצורה "חיה" באתר. הועלו הצעות שונות  .1
ניהן להשתמש במקרים המוצגים במסגרת החוג לנוירולוגיה שיבדקו ובי

בת"א. הדבר יבדק מול פרופ' נויפלד, ראש החוג לנוירולוגיה 
 .באוניברסיטת ת"א

נדון הנושא האתי על פרסומים של חברות מסחריות באתר והושם דגש  .1
על הקפדה על הניהול האתי בנושא זה. כל בקשה תעבור דיון ובדיקה 

 .בפני חברי הועד

נדון הקשר לעיתון האיגוד והאפשרות להעלות את המאמרים בעיתון  .1
 .לאתר

תיבדק האפשרות להעביר את רשימת חברי האיגוד שבידי הר"י לאיגוד  .1
על מנת לאפשר גישה מוצפנת מקודדת של כל חבר באיגוד לרשימת 

 .'התפוצה של חברי האיגוד ע"מ ליצור קשר וכו

ני משפחותיהם ובו יוצגו חומרים הקמת פורום באתר שיוקדש לחולים וב .1
 .הקשורים לקהל הרחב

לקבלת מידע על הנעשה באיגוד יהיה פרופ'   e-med בשלב זה איש הקשר עם .1
 .בורנשטיין

 בחירת חברת הפקת אירועים: –כינוס שנתי  .2

חברות מפיקות אירועים: "א.מ. כנסים" )מירי גומולקה(,  6 -הוצא מכרז ל .1
 .אופקים, דן כנסים, טללים, כנפי משקל ומדיקל אקספו

 .התקבלו ההצעות שהופצו בין כל חברי האיגוד .1

 .ההצעות נדונו ונותחו באופן מעמיק ורציני על כל הפרמטרים השונים .1



 

ברות הראויות ביותר הינן: דן בסוף הדיון נערכה הצבעה והוחלט כי שתי ח .1
כנסים וטללים, כאשר ניתנה עדיפות לחברת טללים שתזדקק ל"מקצה 

 .שיפורים" ולדיון על קיצוץ אפשרי משמעותי בתקציב המוצע

כל חברי הועד, בשם האיגוד הנוירולוגי, מביעים את תודתם לגב' מירי גומולקה  .1
וחברת "א.מ. כנסים" על שירות מצויין, מקצועי ואמין במשך השנים הרבות בו 

שירתו את האיגוד בנאמנות ומאחלים למירי ולצוותה הצלחה וברכה בכל 
 .פעילותם

 הכינוס השנתי. ישיבת הועד הבאה תתקיים עם הועדה המדעית לתכנון

 e-medהצעת   מצ"ב:
 פרופ' בורנשטיין רשם:

 


