
 

 במסגרת הכנס 14.12.12-סיכום ישיבת מליאה שהתקיימה ב

 14/12/2012תאריך: 

 במסגרת הכנס 14.12.12-סיכום ישיבת מליאה שהתקיימה ב

 דברי פתיחה על ידי פרופ' בורנשטיין, יו"ר האיגוד.

על האיגוד, תומך במאבק האחיות, מודה לחברי הועד על שנה לא קלה עברה 
 התמיכה, שיתוף הפעולה ומילוי המשימות.

 ברכות:

 פרופ' מן המנין, אוחז בקתדרה ע"ש שירצקי. –ניר גלעדי 

 ______  פרופ' חבר –אילן זיו 

 בת מורינסון, פרופ' חבר קליני בטכניון

 AAN-פרס כרטיס טיסה ודמי רישום ל – מצטייני שלב א'

 שיבא תה"ש –דר' הסליס אלדר עדי  

 בילינסון –דר' חרטנו בסקי אלכסנדר 

היתה הצעה לתת את הסכום למחלקה ושמנהל המחלקה יחליט מה לעשות עם 
 הסכום . אם יחליטו על העברת התשלום לכנס אחר ניתן לדון בעניין.

 ברוכים השבים:

 דר' פיראס פאום, השתלמות באפילפסיה, מונטריאול קנדה, ביה"ח איכילוב

 שלב ב':

 הצטיינות –איכילוב  –ברגמן נועה 

 הצטיינות –זלצמן רועי 

 בני ציון –איאזובחנוב ילנה 

 זיו –אבו סאלח סעיד 

 סורוקה -אברמוביץ סרגיי

 ברזילי –גלפנד אנה 



 

 גרסימוב

 כהנא

 רוזנברג

 ההדס –כהנא שלומציון 

 רוזנברג

 זיו –אבו סלאח 

 רמב"ם –ירנובסקי נטליה 

 בילינסון –לוטן איתי 

 –ליבוביץ 

 על סדר היום:

 גזבר האיגוד –דו"ח כספי  –פליקס בוקשטיין 

 נטו מכל חוברת.₪  8000 –הכנסה מהעיתון 

היתה הצעה לשנות את ההגרלה, עפ"י בתי החולם ולתת עדיפות לבתי חולים 
 יקבע בית החולים?קטנים, לפי איזה מדד 

 ההצעה תדון בישיבת הועד.

 לבדוק:

 את סעיף הריבית והעמלות בחשבון הבנק.

 נושא עמלות כרטיס האשראי.

 FELLOW-לבדוק מדוע יש הרבה כסף בחשבון ומציע לתת תמיכה ב שטיינר:
SHIP .ובמחקר 

בארץ  FELLOW SHIP–בחו"ל רעיון מצויין וכן   FELLOW-: לתת עזרה ללקר
 ולעזור. יש לתת סכום שיקבע שיהיה מיועד לנושא זה.

 בארץ. FELLOW SHIPלקדם את נושא ההתמחות בפריפריה כמו  ניר גלעד:

 שנעשה דרך האיגוד.  תרומה שהתקבלה לטרשת לקר:

 יבדק. –מה משמעות השמת כח אדם 



 

 אולי חודש וכדאי לעשות זאת בארץ. FELLOW SHIP -לתמוך ב ון:קרלוס גורד

 פליקס קיבל פרס מנכ"ל לרופא מצטיין ב"איכילוב". בורנשטיין:

 : צריך לאשר את תקציב המליאה. ארגוב

 התקציב מאושר

 מודה לכל חברי הועדה. טנה יו"ר ועדה מדעית:

ים בהצלחה שנה שלישית, יוצא לאור מדי רבעון, נכס של האיגוד, סי עיתון האיגוד:
 מאמרים. מגוון מדורים. 90גליונות,  12מופץ גם בקרב רופאי המשפחה ופנימית, 

: התקבלה הצעה יחידה. המענק הוא ע"ס לאומי קול קורא למענק מחקר רב מרכזי
50000 .₪ 

המטרה היתה לתרומה לאומית לנוירולוגיה. מחקר שישתף הרבה בתי חולים  נתן:
 .NASISאומי שבו נוכל לקדם את הנוירולוגיה. המודל הוא שיהיה בעל ערך ל

 המענק הוא לשנתיים.

 הרישום יהיה אלקטרוני. –רישום שבץ מוחי לאומי 

מבקש להודות על שיתוף הפעולה ולתת הזדמנות למתאמים לעשות עבודה  נתן:
 מאי.-אינטנסיבית באפריל

 מסד נתונים זה משמש כמסד למאמרים ולמחקרים. שטיינר:

 מוזמן. –למי שיש רעיון לבדוק שאלה מחקרית  נתן:

 לרכז כוח משימה להגדיר יעדים ותקציבים זה יכול לשמש כעבודות מחקריות. זיו:

 שכל הנתונים יהיו זמינים באתר האינטרנט. קורצ'ין:

זה לא יהיה חופשי, צריך לעבור דרך הועדה ושלא כל אחד יוכל לעשות במידע  נתן:
 מה שרוצה.

 ון בנושא. אך לא נראה מן הראויאפשר לד

המארגנים דיאנה וקורצ'ין. היה מוצלח עם מספר רב של  העדכון החצי שנתי:
 משתתפים. יש לעודד את הנוירולוגים להשתתף.

מיועד בעיקר לצעירים על מנת   לבדוק מהם היעדים בכינוס השנתי. הכינוס שטיינר:
ן במה לצעירים. היו הרבה עבודות שיעשו מחקר, וילמדו כיצד להציג עבודה וכו'. אי

 בסיסיות שלא זכו להרצאה.



 

היתה טענה שזה לא מעיין את הציבור לא נכונה. צריך לעשות את הפוסטרים 
 אחרת. יש לעשות ישיבת פוסטרים. הדבר לא בוצע.

 מדוע מאחדים את הכנס עם הנוירואימונולוגים?

הכנס החצי שנתי לא טוב, במסגרת שלא משרתת את הנוירולוגים, יש השגות כלפי 
 העיתון.

 יש לשנות את הכנס, לעשותו למען הצעירים.

שילוב נכון של בכירים וצעירים, אפשר יותר. תלוי במנהלים. יש להציג  ניר גלעדי:
 את הפוסטרים בצורה שונה, דיגיטלית, באולם ההרצאות.

 לת צריך לעשות תיור פוסטרים.ההערה מתקב נתן:

יש לעודד את הצעירים ולהציג את העבודות שלהם. יש לתת לצעירים  קורצ'ין:
 שמציגים פטור מתשלום דמי חבר.

לדאוג שהנוכחות תהיה גדולה יותר. לשנות את סדר ההרצאות ולעמוד  נטע לוין:
 בזמנים.

ו לפצל את המושבים רושם של דחיסות גדולה. הפתרון אולי חצי יום נוסף א לקר:
 ואז יהיה מקום ליותר הרצאות.

 פרסים:

 דר' מאג'ו, עדי גואטה, ילנה וימניץ. תקציר מצטיין:

 מקרנץ, הרשקוביץ פוסטר מצטיין:

 עפר סדן. פרסום מקורי מצטיין:

 ועדת בקורת: –דר' וולר 

מבקש כי הדו"ח הכספי יועבר מוקדם יותר לידיעת החברים, צריך להודיע מראש על 
 נושאים לבדיקה מראש.  הנושאים שעליהם רוצים לדבר. ניתן להעביר לדר' וולר,

 יש לעודד את החברים להיכנס לאתר האיגוד.

 סל הבריאות: –שרון חסין 

 קיבלה שבחים רבים על עבודתה המקצועית והמסודרת.

 ניר גלעדי:

 העבודה חשובה ונחשבת, תעדוף הנוירולוגיה מאוד חשוב.



 

ם בוועדה שיש להם קשר ברור עם חברות התרופות צריך להחליט יש חברי שטיינר:
 מהו הקו, מי יהיה חבר בועדה.

 כל חברי הועד חותמים על גילוי נאות. נתן:

 הגילוי הנאות לא מספיק מפורט. שרון חסין:

 צריך להשתמש בייעוץ משפטי של הר"י. קוט:

לוגיות היו בעדיפות האם מה שאושר בועדת הסל, האם כל ההמלצות הנוירו קורצ'ין:
 גבוהה ביותר.

 אתר האיגוד: –אילן זיו 

 היתה החלטה להשקיע כסף באתר בעזרת פני רוסו ובועז גינצבורג.

 שלושה תחומים: מראה האתר שודרג משמעותית.

 הכניסה לאתר ידידותית יותר.

 האתר מעודכן באופן שוטף.

 ברוך אלעד:

ומאז כמעט ולא עבר עדכון. נעשו  1956עדכון ספר הפרופילים. הספר נכתב בשנת 
שינויים: ביטוי כמותי: להעריך מה קל ומה קשה. נעשו שינויים בתחומים שונים  4

 בנוירולוגיה.

 השתלמות עמיתים:-לקר

הוגשו הצעות בתחום מחלות תנועה שנדחו ע"י המועצה המדעית ומקווה שיוגשו 
 ומים שונים ולאחרונה הוגשה לועד בקשה בתחום הנוירואימונולוגי.ערעורים מתח

הבעיה המרכזית היא הכסף. היתה הבטחה בכתב שמשרד הבריאות ישלם אך שום 
 דבר לא יצא.

 מי שיכול לעזור מוזמן.

 הכסף בעיה, האיגוד יתרום חלקו במימון החלק בהשתלמות. נתן:

 כן לפרופ' רביי.לכל החברים שתורמים בועדות השונות ו  מודה

 פתוחים לשיפור וליוזמות חדשות.

 תעריף הכנס יקר. רביי:



 

 יש שיקולים שונים בקביעת התעריף. נתן:

יוקם ארגון חדש בהתהוות. אנחנו לא אירופאיים, לא להזניח את השטח  ארגוב:
 האירופאי.

 


