
 

 27.6.13ישיבת ועד האיגוד 

 27/06/2013תאריך: 

ברוך אלעד, בוקשטיין פליקס, טנה דוד, לקר רונן, מילוא רוני, שאהין ראדי,  נוכחים:
 : אילנה שלזינגר ודיאנה פליאקו התנצלו בורנשטיין נתן)יו"ר(

 לסדנת הכנה לבחינות שלב א' לפרופ' רביי.₪  5000בקשה אשור תקציב של . 1 

 אושר החלטה:    

.הקמת החברה להפרעות תנועה כחברה איגודית : נידונה הבקשה 2 
 בהתאם לסעיפי התקנון של  שנית

 הר"י כפי שנשלח על ידי, עו"ד, היועץ המשפטי של הר"י.   

נון בכפוף להמלצות ותקנות הר"י החברה להפרעות תנועה תגיש הצעת תק   
 להקמת חברה איגודית.

לאחר הגשת הצעת תקנון לוועד האיגוד ,ההצעה תידון בוועד האיגוד ו ההצעה    
 המגובשת תובאלדיון

 בישיבת המליאה של האיגוד בכינוס השנתי.   

דר' אלעד עדכן כי התהליך בעיצומו  –.הקמת החברה הישראלית להפרעת קשב 3 
 מד לאישורוכרגע עו

הוחלט כי האיגוד הנוירולוגי יתמוך   בדיון בוועד האיגוד המועצה המדעית.    
 והביע הסכמתו בנידון 

להקמת החברה הישראלית להפרעות קשב. מכתב בנידון נשלח להר"י והמועצה    
 המדעית

אין הנושא מעניין האיגוד הנוירולוגי   לפי הבהרה מהר"י –. הקמת איגוד לכאב 4 
    שבשלב זה לאחר

 כבר הוכר המקצוע להתמחות נפרדת.    

. נערך דיון בבקשת שרון חסין לגיוס עוזר/ת כמזכיר/ה לוועדת הסל האיגודית, 5 
 שהיא עומדת בראשה.

שעות שבועיות ובשכר  40-של כ  חודשים ובהיקף 4הבקשה היא לתקופה של כ     
 לשעה.₪  50של 

 ומאשר הבקשה. הועד מסכים באופן עקרוני החלטה:   

 שרון תגיש הצעה למועמד ולתקציב    



 

 העניין הפרוצדוראלי של תשלום למזכיר/ה ינוהל על ידי הגזבר, דר' בוקשטיין    

 . תכנית "מרכז פריפריה" בחסות האיגוד בניהולו של פרופ' גלעדי.6 

הוועד עודכן בפרטי התכנית ויישומה בשטח. דר' שאהין הסביר את הרעיון     
 רוני ותכנית הביצוע.העק

 נערך דיון.    

 החלטה:  

 * הועד מברך על היוזמה 

 * הועד אישר עקרונית את הרעיון וביצועו ואת תקציב הנסיעות לנושא.

* תכנית מפורטת תוצג לוועד אחרי הפגישה עם הנוירולוגיים מהמרכזים השונים 
 המעורבים בתכנית

 .30.6.13 -ב  שהתקיימה    

 ן בנושא הכינוס השנתי בנובמבר בים המלח.. הוועד עודכ7 

. הועד קיבל עדכון על מצב העיתון של האיגוד. פגישה בין המו"ל לעורכי העיתון 8 
 האיגוד  ויו"ר ועד

 מתוכננת בקרוב כדי לדון בעתיד העיתון של האיגוד   

לאבחון   DIVAבתרגום ותקוף שאלון  . דר' אלעד העלה הצעה לתמיכת האיגוד 9 
 ת קשבהפרעו

 במבוגרים.    

האיגוד יפנה לבעלי הזכיון לבדוק אפשרות לרכוש את הזכיון בחסות  החלטה: 
 האיגוד.

 


