
 

 פרוטוקול ישיבת מליאה

 12.12.2018 –כנס האיגוד הנוירולוגי אשר נערכה במסגרת 

 

הייתה שנה מאוד פעילה. תודה לחברי ועד האיגוד  פרופ' דוד טנה, יו"ר האיגוד:

 השונות. הוספנו השנה נציג מתמחים: נדב ביטון מסורוקה.  תולפעילים בוועדו

 מיכל קליין, מנהלנית חדשה. ניתן לפנות בכל עניין.

שנה באיגוד . נבצר ממנה מלהגיע.  18-שרה מרציאנו סיימה את תפקידה לאחר כ

 נשלח אליה את תעודת ההוקרה.

רג את אתר נוירולוגיה עלה לאתר ומומלץ לקרוא. האיגוד מתכוון לשד ןגיליו

 האינטרנט בשנה הקרובה. 

: הכנסות האיגוד עיקריות מדמי החבר ומעט ד"ר חן הלוי, גזבר האיגוד, דו" כספי

אלף שקלים בקירוב. הוצאות: אינטרנט, דמי חבר  115מריבית. סה"כ ההכנסות 

אלף שקל  300 -בורנשטיין: יש כ 'פרופ₪.  1,369531לחול וכו . סה"כ נכסים: 

 ה שעוד אמורים להכנס, הכנסות מהכינוס הקודם.נוספים ברזרב

תודה לתרומתם של חברי ועדת הסל הקודמת.  שרון חסין: יו"ר ועדת הסל: 'פרופ

חלק מהצוות התחלף. הועדה מקבלת את רשימת התרופות והטכנולוגיות שהוגשו 

לסל ומגישה המלצותיה.מגבשים דעה שמוצגת לפני ועדת המשנה של הועדה 

ת התועלת הקלינית, מקובלות הטכנולוגיה וחשיבות ההכללה בסל הציבורית. מיד

דירוג ליגה בסדר היררכי.  –שירותי הבריאות. לוקחים הרשימה בתחומים השונים 

 הסל. הועדה הציבורית היא זו שמחליטה על הדירוג הסופי.  תמוגש לוועד

של  בקשות בערך 700חברים. הוגשו מעל  20גמזו.  'הועדה השנה בראשות פרופ

לרעד ראשוני  FUS: הוכנסו תלמוטומיה בעזרת 2018בשנת ₪. מיליארד  3מעל 

... רשימה מתוך המצגת רוטיגוטין לא הצליחה להיכנס.  השנה הוקצו VIMPATבלבד, 

מיליון שח  434לסל התרופות, חלק לטיפולי שיניים וניטור סוכר. ₪ מיליון  500

 ר. מיליון בסופו של דב 100נותרו. צופים לקבל 

ד"ר רוני מילוא: הועדה לא עוסקת בהגשת הטכנולוגיות עצמן. צריך לשלוח את 

 הטפסים בעצמנו. 



 

פרופ' שרון חסין: ניתן להגיש את הבקשות ע"י מילוי הטופס. נעביר את הטפסים 

 לכל חברי האיגוד בתחילת השנה.

( נכנסו לאחר מאבק דרך ועדת הסל PCSK9דוד טנה: סופר סטטינים )מעכבי  'פרופ

אלא גם שבץ מוח. יחד עם זאת בחוזר הוסף  MIשנה שעברה לא רק לחולים לאחר 

נוירולוג "נשמט". סימן לכך  -כי התרופה תינתן באישור של ליפידולוג וקרדיולוג

 שהמעמד הציבורי שלנו לא מספיק איתן. הבטיחו לתקן השנה.

השנה הייתה לראשונה מתכונת חדשה  ות:ועדת הבחינ יו"רד"ר מארק הלמן: 

למבחן שלב ב. בחינה אחידה יותר והוגנת. מתגובות הבוחנים, הנבחנים ומנהלי 

המחלקות יש רושם שהבחינה מאורגנת, אחידה. קיבל תמיכה רבה מועדת הבחינה. 

לשעבר, המשיכה לתמוך בנושא כמו גם כל החברים האחרים:  רבלה גרוס, יו" 'פרופ

אילן בלט ועוד. ללא התמיכה לא היינו עושים את השינוי. צריך עוד  ברוך אלעד,

בוחנים. תתקיים סדנה לבוחנים בתחילת השנה. בחלק של כאב ראש, הדמיה ושבץ 

מוח התחנות לא היו מוצלחות. בהמשך מכתב שיגיע למנהלי המחלקות לגבי על מה 

תמשיכו לשים דגש בבחינה הבאה. הבחינה תפורסם באתר הועדה המדעית. 

 לתמוך ולעזור.

דוד טנה: זו עבודה מאד קשה, ומארק משקיע הרבה מאמץ. מודה לו וגם  'פרופ

 לד"ר נירית לב יו"ר הועדה המדעית.

 157תודה לחברי הועדה. השנה הוגשו   .הוועדה המדעיתד"ר נירית לב: יו"ר 

ה לראות תקצירים לכינוס. זוהי עליה משמעותית יחסית לשנים הקודמות. כבוד וגאוו

תקצירים התקבלו להצגה מלאה בישיבות מקבילות  38את רמת המחקר המדעי. 

הצגות  32, גם היום בישיבה המשותפת עם מדעי המוח. התקבלו צבבוקר ואחה"

 מקוצרות. ייתכן שנחשוב על הרחבת הזמן שמוקדש לעבודה אם הרמה תישמר .

תעודת הוקרה ופרס  –זכה בפרס פרסום מקורי מצטיין  –ד"ר שי רוזנברג  פרסים:

בפרס תקציר מצטיין זכתה עבודה שהובלה עי ד"ר איתי לוטן ₪.  4000 סע"

שטיין. -והמרפאה לטרשת נפוצה בבלינסון. תקציר מצטיין נוסף הוא של אפרת שביט

 .GBM-גישות טיפוליות חדשות ל

רכז רפואי ת"א, המרכז רפואי תעודות הוקרה למחלקות על פרסומים: גדולות: המ

 רבין. מחלקות קטנות: המרכז הרפואי מאיר. 



 

דוד טנה העניק היום שלפני כן פרס מפעל חיים לפרופ' נתן בורנשטיין על  'פרופ

קידום הנוירולוגיה הישראלית ופועלו כנוירולוג מוביל ופורץ דרך ברמה הלאומית 

 והבינלאומית.

נה התקיימו סדנאות ע"י האיגוד במיקום מרכזי. : מהשיו"ר האיגוד -פרופ' דוד טנה

בסדנה משתתפים המרצים הטובים ביותר בכל תחום. אלו מסגרות חשובות. אנא 

פנו את הזמן והיעתרו לפניות ללמד. התקיימו סדנאות הכנה לשלב א' ושלב ב'. 

בנוסף תתקיים סדנת נוירו אנטומיה ובדיקה נוירולוגית. פרופ' איתן אוריאל וד"ר 

במרץ בקריפטון הכפר הירוק. מבקש לשלוח  19-, ו12, 5–רית לב מרכזים ני

מתמחים בשנה ראשונה ושניה.  פרופ' גלעדי מבקש שבעתיד הסדנאות יתחילו 

 ל בשעות הצהריים.

מתקיימת סדנא להפרעות קשב למתמחים ומומחים צעירים. אנא עודדו אנשים 

 להגיע.

'ין ופרופ' איפרגן. בשנה הבאה יתקיים הכינוס החצי שנתי אורגן ע"י פרופ' קורצ

 במתכונת דומה.

 סוף שבוע משותף לאיגודים הנוירולוגיה והקרדיולוגיה.  יתקיים כינוס 2019בינואר  

אביב. האיגוד תומך בתכנית ככל היכול ומעודד -לימודי המשך באוניברסיטת תל

 'פרופ הגעה. אני פונה ומציע לשלוח מתמחים לתכנית שמושקע בה מאמץ רב. 

 חסין הוסיפה: כנ"ל לדיון הבין מחלקתי שמתקיים לאחר לימודי ההמשך. 

קיימת פרופ' דוד טנה: מאמין שצריך לפתח השתלמות עמיתים בכל התחומים. 

בשיתוף עם  אושרה עתבאפילפסיה כאימונולוגיה, שבץ מוח, הפרעות תנועה. -בנוירו

מתכונת שעובדת מצוין. צריך למסד את  –שריר -נוירולוגיה ילדים. כדאי גם בעצב

 תתי המקצועות הן בחברות איגודיות והן בהשתלמות עמיתים. 

מוצלח מאד. הוזמנו  שינויים בכינוס השנתי: התקיים יום סדנאות בשיתוף השהיה

שלושה אורחים אירופאים מובילים להרצות. התרשמתי מנוכחות ראשי מחלקות 

 ה גם של מתמחים. זהו יום הוראתי מלמד וחשוב. ורופאים בכירים. צריך לעודד הגע

השבוע התקיים גם לראשונה יריד המוח שהוא חלק מהפעילות הציבורית שיזמנו, 

שהיא מאד חשובה בעיני. חלק מיצירת קואליציה של העוסקים במוח. עמותות חולים 

. . אנחנו צריכים לדחוף את מותג המוח. ננסה לעשות גם בהמשך ISFN-שולבו וגם ה

 האיגוד מושיט ידו לקהל הרחב. –מסר חשוב 



 

הרצאות לקהל הרחב אשר  –מבינים מוח  –פרויקט שיתופי עם עמותת נאמן 

מתואמות ע"י העמותה.  מנסים למשוך מתמחים לתרום למען הקהילה. אנא עודדו 

 המתמחים להירתם. 

ים מספר משתתפים השנה עלה באופן ניכר ביחס לשנים קודמות. אנחנו מעוניינ

למשוך קהלים שפחות היו מגיעים. לעודד באופן אקטיבי. פתיחת שערים לסיעוד 

ומקצועות הבריאות. לראשונה חלק פורמלי של סימפוזיון לסיעוד ומקצועות 

כיום בתקנון האיגוד יכול להצטרף רק הבריאות. נוירולוגיה היא עבודה של צוותים. 

את התקנון.. יהיו  נו מבקשים לשנותזה לא הגיוני.. אנח -וסיעוד לא PHDחוקר שהוא 

 חברים נילווים בהתאם לתקנון הר"י. 

אני מאמין שזה שדה מאוד חשוב ואתגר שאנו עוסקים בו במרץ.  -המישור הציבורי

כתבה  10אנחנו צריכים להיות בנראות ציבורית גבוהה ובשיח הציבורי. מחר בערוץ 

ד המוח. התקשרנו עם חברת של הילה אלרואי שצולמה באיכילוב, בברזילי ובירי

 הייעוץ האסטרטגי ת.א.ר.א. ואנחנו עובדים בשיתוף עם עמותות החולים.

בהכנה גיליון מיוחד של עיתון "הרפואה" אשר מוקדש לרפואת המוח ומערכת 

 העצבים ההיקפית. 

פרסום "מצב הבריאות בישראל", מטעם משרד הבריאות והמרכז לבקרת מחלות 

ראשונה פרק שמוקדש לתחלואת המוח ומערכת העצבים יתפרסם בקרוב. יהיה ל

ההיקפית. לא רק שבץ מוח אלא גם פרקינסון, סרטן. חשוב שהמשרד יידע מהם 

 המספרים. זה חשוב לקידום התחום שלנו. 

: פרופ' ויויאן דרורי קיבלה דרגת פרופסור מהמניין, איתן לפרופ' מינויים חדשים

 י, וכן פרופ' גרגורי טלמן.אוריאל קיבל דרגת פרופסור חבר קלינ

אנחנו מציעים שינויי בתקנון האיגוד אשר יאפשר  – חברות איגודיותשינויי תקנון: 

הקמת חברות איגודיות עפ"י תקנון מובנה. בכל תחום גדול חברה איגודית לקידום 

 התחום. בנוסף, אפשרות הכללת סיעוד וכלל מקצועות הבריאות.

מוסקולרי חייבת להיות חברה בין איגודית עם -וירופרופ' אביזהר ארגוב: בתחום הנ

נוירולוגיה ילדים. צריך לפתוח באופן שיהיה ברור, אחרת יהיו שתי חברות 

 נוירומסקולריות בישראל.

ישראל שטיינר: כל הכבוד! מה שייחלנו לו זה כינוס במרכז הארץ. רואים פה  'פרופ

שמפריע לי: מכרנו את הכנס  יותר מתמחים, הגישה נוחה וכל הכבוד על המקום. מה



 

לחברות מסחריות, צריך לתת למתמחים להציג. המטרה היא לעודד מתמחים 

לעשות מחקר, ללמוד איך לארגן, כיצד להציג את החומר. הדבר המרכזי זה תקני 

 מתמחים. זה צריך להיות היעד המרכזי. 

רופ' סאקו דוד טנה: אתמול התקיימה פגישה עם ראשי משרד הבריאות ועם פ 'פרופ

. האתגרים גדולים. קיימת אפשרות לכניסת תקנים ע"י הסכם עם קופות AANיו"ר ה 

המתמחים שיתווספו  450החולים. פרופ' נתן בורנשטיין: נוירולוגיה נמצאת בתוך 

. צריך חתקנים יגיעו לבתי החולים. ההחלטה היא של מנהל ביה" 150למערכת. 

 להיות מודעים לכך ולקדם.

דוד טנה על פעילות נהדרת וחרוצה, ויוצאת מהכלל. זה מעלה את  'תודה לפרופ

האיגוד. שפו גדול ומקווה שלמרות שלא יהיה לרשותך הרבה זמן כמו השנה תמשיך 

 בעבודה. צריך לפרוץ חזיתות! הגלובליות חייבת לצוף. כל הכבוד ותודה רבה. 

. יועברו והתקבל יםהשינוידוד טנה: האם יש תמיכה בשינויי התקנון?  'פרופ

 לאישרור ע"י הר"י. 

. האיגוד עובד יפה, מקבלים דוחות של "ר ועדת ביקורתיופרופ' בועז וולר: 

הפגישות. לא ראיתי דבר שצריך להתריע עליו. צריך שכולם יוכלו לראות הדוח 

הכספי לפני הישיבה. זו הזכות שלנו בתור חברי איגוד. ממליץ שמי שמתנגד לאישור 

ך להביע את דעתו. כל הכבוד לדוד, עובד יפה מאד. רק הדוח הכספי אם התקנון צרי

אפשר שיהיה מוכן יותר מוקדם לפני הכינוס. פרופ' אביזהר ארגוב: כחצי ועדת 

 ביקורת לא קיבלתי את החומר. 

 

 מיכל קליין. -רשמה

 

 

 

 


