
 

 9.20116.4סיכום ישיבת ועד האיגוד מיום 

  .דוד טנה )יו"ר( יונתן שטרייפלר,חן הלוי, דנה אקשטיין,  איתן אוריאל, נוכחים:

 .עידית ורבר, גבי וינשטיין,  גל איפרגן: התנצלו

-רוזנפלד. התנצלה דימיטרי -; נציג הסיעוד הנוירולוגינדב ביטון -: נציג המתמחיםמשקיפים

 ד"ר נירית לב -יו"ר הועדה המדעית

 נושאים שנדונו בישיבה:

 חברות איגודיותלהקמת  בקשות .1

ות האיגודיות החדשות חברי ועד לשלוש החבר 4בתהליך הבחירות ליו"ר ו  הוחל

 :בנוירולוגיה

 חברה לכאבי ראשה 

 חברה לשבץ המוחה 

 ברה להפרעות תנועההח 

מעבר לבחירות הראשונות הבחירות בכל החברות האיגודיות יוצמדו לבחירות נקבע כי 

שנים ואולם קדנציה ראשונה בכדי  3אורך כהונה נקבע כעיקרון ל  לאיגוד הנוירולוגי.

 .ארוכה יותר תהיהנקבע ששתוצמד לבחירות האיגוד 

והצטרפו לאותה חברה )ושהם זכאים לבחור יוכלו לבחור רק חברים שנרשמו  - החלטה

 כן יהיה תהליך מקדים של פתיחת החברות ע"י הר"י להרשמה.-עפ"י תקנון הר"י( ועל

 

יש לקבוע וועדת בחירות לבחירות אילו וכן לבחירת יו"ר נבחר לאיגוד  -ועדת בחירות .2

יתקיימו ( chair elect)ב. הבחירות ליו"ר נבחר 2020הנוירולוגי שייכנס לתפקידו בדצמבר 

 הוצעו שמות לחברי ועדת הבחירות. .2019בנובמבר 

 

 בלאגו ראשון לציון. מועדים שמורים  יתקיים - 2019 כנס שנתי .3

 .הכנס השנתי – 17-18.12.19, יריד המוחו  יום סדנאות – 16.12.19

ניר גלעדי ושרון יו"ר ) MDSבשיתוף ה בהפרעות תנועה  Plenary sessions החלטה

 )ד"ר דנה אקשטיין ומשה הרשקוביץ(. ILAE –בשיתוף ה  אפילפסיהובחסין( 

 EAN Dayבאשר לקיום  EANנפנה שוב ל 

 

 

 . ב"חדר הפרטי" בת"א 14.5-יתקיים ב –רוע השקת המועצה הציבורית יא .4

 אושר

 

 סדנאות  .5

זכתה בשבחים.  – , קריפטון הכפר הירוק5,12,19.03 -סדנת בדיקה ויכולות קליניות

 נמשיך במתכונת זו גם בשנה הבאה

 לאונרדו סיטי טאוור רמת גן 29-30.5 –סדנת שלב א' 

 לאונרדו סיטי טאוור רמת גן  1-3.4 –סדנת שלב ב' 

 מקום  לא נקבעעדיין  - 26.11 –סדנת שלב ב' מועד חורף 

 

 

 נוןפרופ' גבי בן הוכן ע"י  -הדוח על אומדן עלות תחלואת המוח בישראל .6

 .הוצג והתקבל בברכה

 

והשיח המודעות מיועד לדון ולהעלאת את רוע יבאמצע ספטמבר. איתקיים  –כנס ממשל  .7

 רפואת המוחלאתגרי 



 

 

 וכתב עת האיגודלקהל הרחב אתר  .8

 .עורך החלק לקהל הרחבצטרף כהד"ר ברנע, 

 ומדיה פארםמד -בדקנו מספר אפשרויות לחברות פיתוח אתרים: חברת אנובה, אי

 לחברי נעביר. פארם מדיה חברת של ההצעת את טנטטיבית קיבל האיגודהחלטה: 

 .להערות ההסכם טיוטת את הועד

 

9. Country of the month  ל- EAN. 

 הטקסט הועבר לחברי האיגוד.

 .EAN-אם אין הערות נעביר לבהחלטה: 

 

 .2019יוני מיועד ככל הנראה ל -גיליון מיוחד: רפואת המוח ומערכת העצבים ההיקפית .10

 

 

 מיכל קליין -מהרש

 

 


