
 

 

 סיכום ישיבת מליאה

7.12.2017 -אשר נערכה במסגרת הכינוס השנתי ב  

 

שנות כהונה. פירוט מופיע בעיתון האיגוד. 9סיכום פרופ' בורנשטיין:   

  

 .שינוי פני הכנס 

  אתר האיגוד למודרני ונגישהפיכת 

 .המצב הכלכלי טוב יותר וביסוס החלק הכלכלי 

 .תקנון האיגוד עודכן 

 ,בפריפריה והקמת מחלקה נוירולוגית בעפולה. ההתמחות בנוירולוגיאין דרישה ל יש בעיה 

 .מצב האיגוד השתנה וכיום הוא טוב יותר 

 בעיקר במישור הפרופסיונלי האיגוד עובד בצורה טובה ויש משימות שצריך לקדם 

 

 דו"ח כספי ע"י גזבר האיגוד, דר' גבי וינשטיין:

 

 .1.450.000ם: כיו₪,  1.423.000הסכום ביתרה בשנה שעברה היה 

 ההשקעות בסכום זה הינן סולידיות.

 ₪. 150.000-260.000רווח מכינוסים: 

 שנות כנס ופעילות איגודית ולכנסים אחרים במשך שנתיים. 3 -היתרה ששיש בבנק אמורה להספיק ל

 

 דו"ח יו"ר הוועדה המדעית, פרופ' דוד טנה:

 

 מודה לכל חברי הוועדה ושיתוף הפעולה הפורה.

 ור חברי ועדה מדעית חדשה.יש לבח 

  עורכים חדשים לעיתון: פרופ' נטע לוין ודר' איתן אוריאל.  2יש 

 .חברי האיגוד מוזמנים לשלוח תמונות מוצעות לשער העיתון 

  ניתוח הנתונים שלממשיך - Nasis Revasc ו- NASIS-AF . 

 Stroke.העברת הנתונים חשובים למשרד הבריאות : 

 

ה אפילפסיה ומציעעל  ונתונים שיש להם נגישות למאגרי מידעשרד הבריאות פנינו למדר' אקשטיין: 

 לעשות זאת במחלות אחרות.

 

ל עמשתתפים מתחומים שונים. תודות לפרופ' קורצ'ין  350עם כ  היה מוצלחכנס העדכון החצי שנתי: 

 הכנת תכנית מצוינת ואטקרקטיבית.

 

י וירולוגיה מוצלח ובעתיד יהיה יום משותף לאיגוד הנבניהולו של דר' קרלוס גורדון שהטרום כנס: סדנא 

 שיהיה יום מקדים לכינוס. EAN -ול

 קרדיולוגיה.-כשיקום נוירולוגי ונוירו יתה נגיעה לתחומים נוספיםיבכנס הנוכחי ה



 

 

 תקצירים. 91הוגשו 

 ל משנה הבאה הכנס השנתי יעבור למרכז הארץ כך שמתמחים יוכלו להשתתף.הח

 וגיהחשיבות לקידום נוירול הנוירולוגיה. מספר המתמחים עולה וישמקצוע לקדם את  צריך לחשוב כיצד

 אקדמית חזקה.ויציבה 

 

 פרסים:

 

 תקצירים מצטיינים:

 דר' נטליה ירובינסקי מ"רמב"ם".

 דר' נועה כהן מ"איכילוב".

 

 : דר' אבי פלנר מ"בילינסון"פרסום מקורי מצטיין

 פירוט תהליך בחירת תקציר מצטיין.

 

 תקנון האיגוד:

 מודה לדר' ברוך אלעד על עריכת תקנון האיגוד.

 מעבר לבחירות אלקטרוניות

בחר את ישנה לפני תום כהונת היו"ר האיגוד  שנים. 3קדנציה רציפה אחת בת קיצור כהונת יו"ר האיגוד ל

ף יחלי( אשר ייכנס אוטומטית לתפקיד היו"ר שנה אחרי בחירתו וChairman Electהיו"ר הנבחר הבא )

  .את היו"ר הקיים

מטרה אפשרות הקמת חברה תת איגודית נוספת והכנת נספח לתקנון האיגוד שיעבדו תחת תקנון האיגוד. ה

 לכליתכלא "ינגסו" באיגוד הנוירולוגי, הן מבחינה יפעלו בכפיפות ו, אך שאיגודיות-תת שיוקמו חברות

ת אלעשות זאת בזהירות, ע"מ שלא להחליש שלא יפעלו בניגוד לתקנון האיגוד ותקנון הר"י. יש וכן 

 חברות תת איגודית שיהיו חלק מהאיגוד. וחשוב שיהי האיגוד וזה ישנה את מבנה האיגוד.

  להקים קבוצת עבודה שתעבוד מול הר"י בנושא זה. הועלתה הצעה

 

 

 עורכת עיתון האיגוד, יחד עם דר' אוריאל איתן:פרופ' נטע לוין, 

 " שהינו עיתון דיגיטלי.כתב העת של האיגוד הנוירולוגי -'נוירולוגיה עיתון האיגוד ,פעילות 

 בשנה. 4 -עיתונים עם שאיפה ל 3השנה יצאו 

' יש מדור חדש, "רופא חוקר מתארח" שיציגו את המקרים שלהם. השנה השתתפו פרופ' עדי וקנין ודר

 יפתח בירן. אנו רואים במדור זה חלק חשוב.

 מדורים חדשים. 2יש בכל עיתון 

 

 העיתון. מדור מתחילת הוצאתרך ומודים לדר' רוני מילוא שע

 

 דר' שרון חסין, דו"ח פעילות סל הבריאות של האיגוד הנוירולוגי:

 התרופות והטכנולוגיות החדשות.פורסם הדירוג של כל עדיין לא 

 פירוט תהליך סקירת התרופות והטכנולוגיות.



 

 

 

 רופות לטכנולוגיות ע"מ להגדיל סיכוי לאישור תרופות.להפרדה בין תהועלת הצעה 

 

 פני רוסו, עורכת אתר האיגוד:

 

 "מתיחת פנים" ומשמש כחלון ראווה של האיגוד.האתר עבר 

 חשוב שיהיה פעיל.

 עדכון המדורים. עיקר הפעילות:

 האתר נגיש גם בטלפון חכם.

 תפקיד זה.דר' חן הלוי לקח על עצמו  –תכנון הקמת מדור לציבור הרחב 

 מציה.יש כוונה לשדרוג האתר, בנוסף למה שכבר שודרג, הן מבחינה ויזואלית והן בצורת קבלת האינפור

 התנועה באתר גדלה.

 לתרום שכך שיהיו יותר "כניסות" לאתר. ךצרי

 

 דר' בועז וולר: –דו"ח ועדת בקורת 

 

 וע אנשים לא בחרו.המעבר לבחירות אלקטרוניות נוחות אך אין להם נראות . יש לבדוק מד

 מזכיר כי יש להוציא את מאזן האיגוד, לחברים לפני הכנס השנתי.

 

 "בוחרים בתבונה": –דר' יונתן שטרייפלר 

 דווח על היוזמה של הר"י  בנידון ועל חלקו של האיגוד בפרויקט

 

 מינויים חדשים:

 פרופ' חבר –נטע לוין 

 פרופ' חבר –שחר ארזי 

 פרופ' חבר –אורן כהן 

 

 וכים השבים:בר

 איכילוב –דר' אבי גדות 

 איכילוב –דר' אלון אברהם 

 איכילוב –ינעם סוחר חדר' א

 

 מצטיינים שלב א':

 רמב"ם –דר' חטיב חליל 

 אסף הרופא –דר' ברטל אביגיל 

 

 אום עם מנהל מחלקתם.י, תוך תזוכים בנסיעה לכנס שיבחרוהם  

 

 



 

 

 : שלב ב'הוצגה רשימת עוברי 

 ברכות לעוברים.

 

 בראשות פרופ' מרטין רביי. –תמיכה בקורס הכנה לשלב ב' 

 

 .בפעילות האיגוד ושיהיה מתמחה כמשקיף בוועד מתמחים הוצע לשתף  

 

 שולח דוא"ל מטעם האיגוד אך זה תוכן של חברות פארמה.  emedפרופ' קורצ'ין: 

 ית הוא קיבל.מציע כי המועמדים יפרסמו את ה"אני מאמין" של כל מועמד ואיזה תמיכה תעשיית

 

 מודה לנבחנים שלב ב' ומציע לשנות את הפורמט ומודה על תמיכת האיגוד.דר' מרק הלמן: 

 

 קריאה לוועד הנבחר לקידום רפואת המוח בכל המישורים והקמת יחידות.דר' רוני מילוא: 

 

 יו"ר ועדת הבחירות.–דר' רוני מילוא 

 חברים: פרופ' יואב צ'פמן ודר' ראדי שאהין, 

 

ועד על תהליך הבחירה וממזכירות האיגוד הודעה על הארכת מו הודעות מהר"י לבעלי זכות בחירה נשלח

 הבחירות.

 

 .178מתוך  44הצביעו 

 

 תוצאות הבחירות:

 

 יו"ר –פרופ' דוד טנה 

 

 חברים:

 דר' אבו סאלח

 דר' איתן אוריאל

 דר' יונתן שטרייפלר

 דר' חן הלוי

 גל איפרגןפרופ' 

 דר' דנה אקשטיין

 גבי וינשטייןדר' 

 

 וועדת בקורת:

 דר' בועז וולר

 רונית גלעדפרופ' 

 פרופ' זהר ארגוב



 

 

 

 תוצאות הבחירות אושרו ע"י היועצת המשפטית של הר"י.

 

 במהלך הישיבה התקיימה השלמה לבחירות האלקטרוניות למוסדות האיגוד, במהלכה נבחרו דר' עידית

ב רופאי הקהילה שנכחו באסיפה ופרופ' ארגו ורבר כנציגה שנייה של מחוז המרפאות ברוב קולות של

 כחבר שלישי בוועדת בקורת, ברוב קולות משתתפי האסיפה וללא מתנגדים.

 
  

 
 

 


