
 

 18.11.15 –פרוטוקול ישיבת ועד 

 02/12/2015תאריך: 

ראדי שאהין, גבי ויינשטיין )גזבר(, חן הלוי, דוד טנה )מזכיר( ,גל איפרגן,  נוכחים:
 נתן בורנשטיין )יו"ר(

 יונתן שטרייפלר, דנה אקשטיין התנצלו:

 הנושאים: 

 תסילבוס התמחו. 1

 המועצה המדעית מבקשת לקיים ריענון ועדכון הסילבוס הקיימת.    

יש מקום להקים ועדת סילבוס של ההתמחות שתרענן ותעדכן את  החלטה:    
 הסילבוס הקיים.

 .חברים 5יוצע לחברי האיגוד להשתתף בוועדה שתכלול עד  החלטה:    

יולוגיה בתמיכה למתמחים לכינוס נוירופיז₪  125. אישור תמיכה של 2
 )פרופ' צ'פמן(. ונוירולוגיה

 מאושר, כמו בשנים עברו החלטה:    

 .לכינוס השנתי של האיגוד  EAN -. בקשה לחסות של ה3 

 לכינוס השנתי EANפנה לאיגוד ומבקש להגיש בקשה לחסות ה   EAN ה    

 .2016 -באופן עקרוני מאושר. יבוצע לכינוס השנתי ב החלטה:    

4. EAN-SSP:  ה EAN  .פנה לאיגוד לרענן את נציגיו בפאנלים המקצועיים השונים
 .נשלחו מספר פעמים פניות במייל לכל חברי האיגוד בנידון

 הוצגו בפני הוועד רשימת הנציגים שהוצגו כנציגי האיגוד בפאנלים השונים.   

 מאושר. החלטה:   

 ."אישור תשלום על צילום יום עיון ב"דמצניות. 5

 פנייה לאישור צילומים במימון האיגוד של יום העיון בדמנציות . הייתה   

+מע"מ על צילום יום העיון שיועלה לאתר ₪  4800אושר תשלום של  החלטה:   
 האיגוד לטובת חברי האיגוד

 .דיון בבקשה לתמיכה בהקמת החברה הישראלית לנוירוקוגניציה . 6



 

 הקמת חברה מולטידיסיפלינרית.הנוכחים מעלים התנגדות /הסתייגות ל החלטה:    

לעומת זאת ממליצים חברי הוועד על הקמת חברה נוירוקוגנטיבית תוך איגודית    
של האיגוד להקמת חברות בתת המקצועות השונים בתוך   כחלק מתכנית הכללית

 האיגוד.

 . הקמת אתר האיגוד לציבור הרחב:7

 יגוד.הנושא הוצג לוועד על ידי פני רוסו מנהלת אתר הא    

 הועד מקדם בברכה את הקמת האתר לקהל הרחב. החלטה:    

 דר' חן הלוי ירכז את הנושא מול פני רוסו מטעם האיגוד.     

 .דולר לחבר 0.5. אישור דמי חבר לארגון הנוירולוגי האסייתי של 8

האיגוד הנוירולוגי הישראלי הינו חבר שנים רבות בארגון הנוירולוגי     
 $ לחבר. 0.5התבקשנו לשלם דמי חבר לארגון בסך  . (AONAהאסייתי)

 מאושר. החלטה: 

 .. .עדכון תקנות האיגוד לפי פורמט הר"י9

 תקנון האיגוד הינו ישן וזקוק לרענון ולהעבירו לפורמט התקנונים של הר"י    

 לפנות לדר' אלעד ברוך שייקח על עצמו את הנושא. החלטה:    

 :עדכון הכינוס השנתי . 10 

 פרופ' טנה עדכן את חברי האיגוד על התכנית המדעית של הכינוס השנתי    

 . בקשת המועצה המדעית להקמת ועדת ערער לבחינות בנוירולוגיה11

 התקבלה פנייה מהמועצה המדעית להקים וועדת ערר לבחינות בנוירולוגיה    

 לפנות לפרופ' בלה גרוס שתציע חברים לוועדת הערער. החלטה:    

 פרופ' בורנשטיין רשם:   

 עריכה 
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