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אל  21למאי2017 ,
עמותת פרקינסון בישרא
המנהל של ע
סיכום ישיבת הוועד ה

מי ליפמן ,אהוובה לכיש ,עמיר כרמין
קי נבון ,גרשוון קליימן ,רמ
נוכחים :ריק

סיכום:
.1
.2

.3

.4

תסייע
סניף חולון ות
הלת גם את ס
הובה לכיש לוועד המנהל .אהובה מנה
פותה של אה
ברכות להצטרפ
עד בשיקוף ""השטח" ,דע
לווע
עותיו והלך רוחו.
טטוס של
הול אפקטיבי ,שונה הסט
תו מידות לניה
הליך ההסמככה מחדש לת
פרדה מבנית ::בעקבות תה
הפ
משיכו להיות חברי וועד
ו
ה .בעלי התפקיד י
הנהלה פעילה
ר שמשמשים גם כחברי ה
מנכ"ל והגזבר
המ
ש לניגוד ענייננים בעצם הח
הל לכל דבר וענין ,למעט הצבעות )היות ויש חשש
מנה
חברות בשני הגופים
מנהלים(.
המ
קידום פרויקט
העדיפויות בק
בתאריך  2ליולי .2017 ,סדרי ה
ך
קיים
שנתית :תתק
סיפת נציגים ש
אס
טים
תקציב לשנת :(2018
אישור מסגרת הת
ר
האסיפה )במסגרת
רכזיים שיובאו להחלטת ה
מר
תוח
אלי עבור פית
בפלטפורמה אינטרנטית לקשר וירטוא
מעת שימוש ב
פרויקט עיקרי :הטמ
ט
.a
תנייד מחוץ לב
תקשים להת
תקדמים המת
שירותים לחולים מת
בית
שנה ל
העלאת התדירות מ  2בש
עיון למאובחניים חדשים וללבני חולים )ה
 .bהמשך הפקת ימי ע
(4
בקהילה בתחום הפרקינסון :כסוי
ם הכלליים ב
של הנוירולוגים
שרת הידע ש
 .cהמשך פרויקט העש
ד  2-3ימי עיון(
אל מלא )עוד
פוטנציא
און מידע
עבר הדרגתי לביטאון עמותה אלקטרוני ,אינטרנטי .מזה כמה שנים טובות ,הפצת בטא
מע
ב
המייל
ה באמצעות ה
הגדול להפצה
ברה ברובה ה
בעיצוב אינטרנטי ))להבדיל מעיצוב לדפוס,
עב
קצרה
רנטית תתחילל במקביל לזזו המודפסת ,,היא תהיה ק
דורה האינטר
פסת( .המהד
למהדורה מודפ
ה למהדורה ר
תר ,בשאיפה
תר ותכופה יות
יות
רבעונית.
מהדורה
ם בהפקת המ
דוק שת"פ גם
היום את הפרקיינתון כדי לבד
רוזמרין שמפיק ם
ן
חלט שנפנה לגדי
הוח
שלו )ריקי ,אוגגוסט .(17
אינטרנטית ש
הא
ב
בת הזוג של"" כדי להרחיב
ס ה"ילדים שלל" וכנסי "בן\ב
תפוצה מכנס
את רשימות הת
מלץ לנצל ת
הומ
פוצה של הביטאון )ריקי(
תפ
את השאלות:
מהדורה הראשונה נוסיף א
במ
ך?
טאון בצורה זזו גם בהמשך
קבל את הביט
 .aהאם הנך מעונין לק
ת המייל שלהם?
ש אנשים נוספים שירצו ללקבל את הביטאון לתיבת
 .bהאם יש

באתר
מפרסמים להצבת פרסומוות בתשלום ב
ר )"שותפים""( :נדון נושא של פניה למ
 .5פרסומות באתר
רקינתון )יש ככיסוי
בדומה למה שנעשה בפר
סות את עלויות האחזקה של האתר ,ב
תוך כוונה לכס
מת
סט .(17
יש היתכנות ללמהלך כזה )עמיר ,אוגוס
חלקי( .הוחלט לבדוק אם ש
ה הכוללת ת
את
המצגת של הישיבה
ת
מצ"ב
עמוס פעילויות .מ
ס
 .6סיככום רבעון  1וחצי :2017 ,רבעון
הפ
פעילויות שבוצצעו ,מעבר ללשוטף.
תר חבר ועד מנהל מאוכללוסייה זו
של" כדי לאת
של ה"ילדים ש
ת התפוצה ש
 .aיש לנצלל את רשימות
)עמיר ,אוגוסט (17
ם" ובני הזוג ככדי לקדם היירשמות ל"עייגול
התפוצה של ככנסי "הילדים
 .bלנצל את רשימות ה
לטובה"" )גרשון ,אוגגוסט (17
ם השתלמות מוכר של קופות
רוש כדי להככיר בכנס כיום
 .cיום עיון נוירולוגים :ללבדוק מה דר
דרך ריקי ,אוקטובר (17
ם )ורדה ,ך
החולים

בברכה,

עמיר כרמין

