
 

 20187.071.סיכום ישיבת ועד האיגוד מיום 

, גל איתן אוריאל עידית ורבר,שטיין,גבי וינשטיין,  דנה אק יונתן שטרייפלר,  נוכחים: 

 איפרגן, חן הלוי, דוד טנה )יו"ר(. 

 ביטון נדב ר"ד -נציג המתמחים-משקיף

  חן הלוי.התנצל: 

 הועד מברך את המזכיר איתן אוריאל על קבלת הפרופסורה.

נבצר ממנו   הודיע שבשל התמחות נוספת במקביל והעומס בשל כך עלא אבו סאלחד"ר 

בבדיקה מול הר"י הואיל ואינו נושא בתפקיד, הועד ימשיך  ועד.בתפקידו ב להמשיך

 במתכונתו עד הבחירות הבאות.

 שנדונו בישיבה:נושאים 

. 2019החלה עבודתה עבור סל  שרון חסין פרופ'האיגוד בראשות ועדת סל -ועדת הסל  .1
 .12.9.18 -לנוירולוגיה עצמה תתכנס בועדת המשנה עד סוף אוגוסט.  -לו"ז

עוזרת מנהלית לענייני סל התרופות של כהעסקה של מלני רויטמן פרופ' חסין מבקשת 
 אושר-החלטה בדומה לשנים קודמות.מתכונת  -האיגוד הנוירולוגי

 
 סדנאות  .2

במלון קראון פלאז'ה עזריאלי יו"ר  2018במאי  30-31התקיימה ב  -סדנת הכנה לשלב א'

 ד"ר איתן אוריאל. זכתה להצלחה רבה.

באוקטובר במלון קראון פלאז'ה עזריאלי.  14-17תתקיים בתאריכים  -סדנת הכנה לשלב ב'

 בשלבי הכנה.יו"ר ד"ר מרק הלמן. כעת 

נקבעה לימי ג' :   -אנאטומיה ובדיקה נוירולוגית למתמחים בתחילת דרכם-סדנת נוירו

 .וד"ר נירית לב פרופ' איתן אוריאל -הכפר הירוק. יו"ר Krypton -ב  19.3, 12.3, 5.3

 אושר-החלטה

ללא  ,וההרצאות יעות במידת הצורךסלות חניה ונכסה עבור המרצים עהאיגוד י-החלטה

 ל נוסףתגמו

. 

פרופ' גל איפרגן   -יו"ר. חברי וועדה -הרכב הוועד הושלם. ד"ר נירית לב– ועדה מדעית .3
)בי"ח סורוקה(, פרופ' איתן אוריאול )בי"ח כרמל(, ד"ר דנה אקשטיין )בי"ח הדסה(, פרופ' 

דמבינסקי )בי"ח הדסה(, ד"ר קרן רגב )בי"ח איכילוב(, ד"ר ניקולה מאג'יו )בי"ח -עדי ועקנין
 אושר-החלטה כץ )בי"ח בילינסון(.-יבא(, ד"ר שלומית יוסטש

 07אתר להגשת תקצירים צפוי להיפתח לקראת סוף החודש ומועד סופי להגשה 
 באוקטובר.

עת ייקבעו לפי שיקול ד -לשנה 3ן. עד פרסים מחלקתיים לפעילות מחקרית ראויה לציו
הבריאות/סיעוד/חוקרים לפי מקצועות  3-דמי הרשמה לכל מחלקה ל -הוועדה המדעית. פרס

 אושר -יוצגו מספר תקצירים לפי מחלקות. החלטה בחירת מנהל המחלקה.
 

 . ד"ר מרק הלמן -ועדת הבחינות -נציגים בוועדות מועצה מדעיתעדכון  .4

ד"ר יונתן ר שאהין ראדי, "ד, פרופ' איתן אוריאל - ועדה מקצועית לתואר מומחה לנוירולוגיה

 שטרייפלר

 
בהר"י.  מנהלת משאבי אנושתפקיד עם  הגדרת. בוצעה הנוירולוגי האיגוד - פעילות ת/רכז .5

 . תוכן אדמיניסטרציה וניהול :עיקריים תחומים משני מורכבת המשרה
 אושר -החלטה. שעונה על כל הדרישות מיכל שוורץ –מועמדת 

שר מענק ומא שנה אחרונות 18ב  העל פעילותמקרב לב האיגוד מכיר תודה  -שרה מרציאנו
 .על מילויי ח"י שנות עבודה פרישה בתאום עם משאבי אנוש בהר"י



 

 עדכון. השתתפו    – חצי שנתיכנס עדכון  .6
סך הכנסות עפ"י סיכום מראש עם פורום מדיה: פרופ' איפרגן דיווח על כינוס מוצלח ופורה. 

 .הכוללים גם תשלום ליו"ר הכנס₪  30,000של 

 .שנתי בשנה הבאה תיקבע בישיבת ועד בהמשךמתכונת הכינוס החצי  -החלטה

 תחומים ומרצים מאירופה. 3עדכון.  -יום סדנאות טרום כינוס -EAN DAYעדכון  .7
 Dementia - Philip Scheltens, Amsterdam 

Autoimmune encephalitis - Romana Höftberger, Vienna  

Inflammatory neuropathy - Hugh J Willison, Glasgow 

 
מתכונת חדשה בכינוס השנתי.  -סימפוזיון סיעוד מקצועות הבריאות בכינוס השנתיעדכון  .8

איתן אוריאל, רוני מילוא, שרון חסין. מוקמת ועדה מייעצת מסיעוד/מקצועות השנה מארגנים 
 הבריאות. מהשנה הבאה הם יהיו אחראים על התכנים.

 

 אתר אינטרנט/כתב עת האיגוד:  .9

 מד פנה בשל ירידה בהכנסות מחסויות. -בועז גינזבורג  מאי

 30,000 -הצעה של הר"י  להקים אתר ואפליקציה חדשים: פיתוח אפליקציה התקבלה 

 .שקלים + מע"מ 30,000 –שקלים + מע"מ; פיתוח אתר 

 

מהכנסות החסויות של כל מהדורה של כתב עת ומהאתר  75%יועברו  -אימד הצעת חברת

 ישירות מהאיגוד. -החסויות שגויסו באותה שנה. תשלום לעורכים כתב העת מהיקף 25%

 התקבלה הצעת אימד להמשך ההתקשרות. -החלטה

 

החלה עבודה מול חברת ת.א.ר.א. נערכו שורה של תכנית ייעוץ אסטרטגי/יח"צ לאיגוד.  .10

ית ישיבות לימוד והכנה עם נוירולוגים בכירים/מנהלי מחלקות. מתוכננת הצגה אסטרטג

 ביולי. 31לועדת ההיגוי  )טנה, אוריאל, איפרגן( ב 

מי שעבדה עם האיגוד בעבר כבר אינה פעילה בתחום. אישור להתקשרות עם יח"צ  -יח"צ

ה המשך התוכנית האסטרטגית אושר -החלטהאחר לאחר בדיקה של מספר חלופות. 

 והתקשרות עם חברת יח"ץ.

 

 Amyloidosis conference forחסות האיגוד לכינוס בין איגודי  -חסויות/תמיכה .11

Hematologists /Cardiologists /Nephrologists /Neurologists:ד"ר אמיר  -. מבקש

 אושר -החלטה דורי,

 8th Eilat International Educational Course (8thEilat Edu) on :"Theתמיכה 

Pharmacological Treatment of Epilepsyפרופ' ביאלר. -שנתי. מבקש-. כינוס דו 

עבור פרטני באופן מלגות  5עד אושר  -החלטה מלגות. 5בעבר  -₪ 4,000מלגה 

ישלח קול קורא על  ויקבלו את המלגה.בפועל אשר נוטלים חלק  נוירולוגים מתמחים

 המלגות גם דרך האיגוד.

 

נילווים גם סיעוד ומקצועות תקנון האיגוד כך שיתקבלו כחברים הגשת עדכון ב -תקנון .12

 .אושר -החלטה הבריאות.
להערות  טיוטה נשלחה לעו"ד של הר"י -בת באיגוד-קמת חברותתקנון מובנה אחיד לה

 .ואישור

 

 

 

 רשם: דוד טנה


