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עמיר כרמין -יו"ר
נוכחים :ע

קי נבון – מננכ"לית
ריק

דני עולמי – משנה ליו""ר
ד

גרש
שון קליימן – גזבר

רג,
אה זיינדבר
ם רפאל ,דנני מרקו ,יהודית רז ,לא
ציפי שיש ,אתי גזית ,שרה גוטהלף ,שלום
אל איידמן – רואה
פפר ,יובל נחמיאס יו""ר ועדת ביקורת ,דניא
מיר ,צביה פ
חיה עגור,שמואל טמ
ה
רקו, ,אהובה
תמי חדשי ,ננחמיה ביין ,ניצה רונן ,,מגי שני ,לליאורה מר
עמי לוני ,ת
חשבון ,נע
רוך
שפיץ ,נחמיה ביין  ,נאהדה עיסאוי ,מוסיוב ככרמלה ,בר
דית ארנרייך ,מלכה ש
לכיש,יהוד
דה לונברג ,אפרת בר גיורא  ,טמ
עציון ,ורד
מיר שמואל

דו"ח כספי  - 2016מצציג רואה החשבון דניאל איידמן
דול בתרומות וירידה בהוצאות.
מאז  2015ככתוצאה מגיד
ספים גדל בכ 100 -אלף מ
מחזור הכס
שהיה ,פעילות הסניפים
,
די הממשלה – כפי
ריות ומשרד
הקצבות העיר
עלה במעט ,ה
דמי חבר – ע
גבייה של ד
הקודמת.
ירדה לשליש מהשנה ה
שוב על דרכיים
בסניפים ולחש
חדש צעדינו ב
רך לחשב מח
שאולי יש צור
רה לאה מסנניף דן דרום ש
על כך העיר
עלתם.
חלופיות וחדשות להפע
ש בני /
עילויות אורך אליהן הוזמנו מכל הארץ למשל מפגש
שאופי הפעיללות השתנה .היו יותר פע
עמיר טען ש
ה בילדים של חולים )שזכה להדים חיווביים ביותר(.
מפגש תמיכה
בנות זוג של חולים או מ
פעיל.
בסניף באופן רציף ויותר פ
עם החברים ב
פעילות בסניפים ע"י שמירת הקשר ע
נחמיה הציע להגביר הפ
הם .יש
שעובדים עכשיו עליה
ם
שי סניפים והועלו הצעות והוסקו מסקננות
שים של ראש
ריקי ציינה שהיו  3מפגש
הטוב הקיים..
מרות הרצון ה
חרים שלא למ
פעלת הסניף ולעומתם אח
פים שמצליחיים מאד בהפ
מנהלי סניפ
בעה על הדו""ח הכספי 27 .הצביעו בע
נערכה הצב
עד.
ה הבאה.
העסקת רואה חשבון לשנה
אושר גם ה

ועדת ביקורת
ת
יובל נחמייאס –

מי אריאלי זז"ל.
ת פרופ' עמ
מחליף את
את
תה .מנה את הפעילויות וא
רות העמותה לבין פעילות
בודת הועדה .נמצאה הלימה בין מטר
סקר את עב
ההצעות של הועדה לש
שיפור .
ר לחזור על ככך.
ה כך שמיותר
הכל נמצא בדו"ח הועדה

גרשון הגגזבר דיבר על "עיגול לטובה" וביקש לדרבן להצטרף .
-2ביות המוענק פעם ב-
ת והאפקטיב
תה ,את קבללת תו המידות
עשייה בעמות
עמיר כרמין סקר את הע
מתקיים מדי שנה ובו משתתפים טובי החוקרים את
סעור המוחות המ
ר
ת מפגש
3שנים ,את
מצאיהם.
שתפים בממ
המחלה ומש
שר עם
מריאה ,למרות שנוצר קש
בכנסת לא ממ
ת השדולה ב
עיל מחדש את
הניסיון להפע
לפי דבריו ה
ח"כ שמולי..
סת בראשות ח"כ שולי מוועלם לדיון יוזזמנו
אות של הכנס
בועדת הבריא
זאת ב  25/07ייתקיים דיון ב
למרות ת
חברים.
הנהלת העמותה.
בוצע במבנה ארגוני של ה
את השינוי שב
עמיר ציין א
ך גופני לומדים לטפל בחולי פרקינסון,החולים
דנטים לחינוך
הציג את הפעילות במככון וינגייט במסגרתה סטוד
המגיעים בהסעות למכוון.
הכספית – אננשים מאד מרוצים מהפע
השתתפות ה
טענה שניתן ללהכפיל את ה
חיה עגור ט
עילות וימשיכוו להגיע.
עט באיחור(
פו חברים מע
בעד) .הצטרפ
 29הצביעו ב
בעה על הדו""ח המילולי9 .
נערכה הצב
חולי פרקינסון ברעננה בה
רכה תערוכה של אומנים ח
ריקי נבון הוסיפה שנער
ה הציגו מגוון
ת לקיים
דת התערוכות
ש בכוונת ועד
שנת  2018יש
ה למבקרים רבים ונחלה הצלחה .בש
תערוכה זכתה
אומנים .הת
חודש אפריל מקווים להצצליח להרים הרעיון.
ראת יום המוודעות הבינלאומי החל בח
תערוכה בינלאומית לקר
בות וכן לקרן י-ם לבדוק ה
פנות לעיריית י-ם כמו גם לשרת התרב
בירושלים לפ
ם התערוכה ב
הוצע לקיים
היענותם
קט חשוב זה..
תמוך בפרויק
ונכונותם לת
ה
מהלך השנה ועל המשובים החיוביים .כמו כן ציינה
ת שנערכו במ
ריקי דברה על הפעילויות המוצלחות
שבעקבות משובים מתווכנן מפגש הורים –ילדים.

ס
חד .הנושא אף יעלה לגיוס
ה לדגש מיוח
היה אחד הנושאים שיזכה
פעילות הגופננית מרחוק יה
כן צוין שהפ
המונים.
דרום.
באזור הצפון ומתוכנן מפגגש נוסף – בד
פגש נוירולוגים בקהילה ב
התקיים מפ
ה
אחרי  4שננים של
עבודה -הדואודופה הוכנס לסלל התרופות!!
התקיימו מפגשים אזורייים בבתי חוללים ובמרפאוות להפרעות תנועה.
ם ושל מטפלים בפרקינסוון – בשיתופייות וכך למשוך יותר
ת של רופאים
אשי סניפים ללקיים הרצאות
מומלץ לרא
הנוכחים וכך ללהגדיל את מ
קהל .מומללץ גם לערוך רישום של ה
מס' החברים בסניף.
דשים.
הפליירים החד
דש וגם על ה
מוטבע על הרול -אפ החד
פה .הוא גם מ
לעמותה לוגו חדש ויפיפ
ת החולים באזזוריהם.
פליירים החדשים בקופות
שים לחלק הפ
ראשי הסניפים מתבקש
ם לצרף פורום
ש .עובדים גם
תכונתו החדש
ריקי הוסיפה וציינה את האתר במת
ם פעיל.
בדרום במערוות בית ג'ובר
רים :אחד בצצפון ביער שוייץ )מעל טבריה( ואחד ב
תוכננו שני טיולים לחבר
רין.
מו כן
אלה וכך תהיה הענות .כמ
לצערנו הם לא יצאו לפוועל .חיה עגגור המליצה ללארגן הסעה לאירועים כא
תה ל ....ציפי שיש
עמותה ויכולת
מטרה לטיול כזה ,למשל :להוכיח את כוחה של הע
בים לקבוע מ
ציינה שחייב
חד.
ה – יכולים ללהנות מהביח
ך שגם כאלה שאינם מצטרפים להליכה
ב לחברים כך
אמרה שה""ביחד" חשוב
.
להבא.
המצב
קווה לשפר ה
תנדבים עדיין לא עובד ומק
ריקי ציינה שנושא המת

ב לשנת 2018
עמיר העללה את נושא התקציב
שנת .2017
 ₪ 65000בש
 ₪ 675000לעומת 00
הטמעת הפעילות הגופנית מרחווק.
ת
ה על
הדגש יהיה
על ימי עיון למאובחנים חדשים
הנוירולוגים בקהילה
ת הידע של ה
על העשרת
להקים מחד
דש את סניף חפץ לצעיריים
קציב אושרה..
הצעת התק
פו.
אחרים הצטרפ
חלק פרש וא
ה לשנה הקרובה מאחר וח
מורשי חתימה
כן אושרו מ

סיגל .יש לציין שסיגל הקימה
שקרים של ס
ההכפשות והש
עבור לסדר היום בנושא ה
בקשה לא לע
ציפי שיש ב
מותת הפרקיננסון -יחד עם אלון דרור ככגוף עסקי לככל דבר ועניין.
מתחרה לעמ
"עמותה " מ
מותה וזאת למרות הפגיש
ה פעולה בעמ
בות שכביכולל לא מוכנים לשתף איתה
מפיצה עובדות כוזב
ה
היא
שה שלה
עולה
ה לשיתוף פע
הוציא הבטחה
שה ניסתה לה
באותה פגיש
עם עמיר כרמין ובהמשך עם עמיר ,גרשון וריקי ב
כשהיא תקבל סכום מס
סוים על פעולוותיה.

בד – הצעתה נדחתה.
ת על בסיס מתנדבים בלב
מותה פועלת
מאחר והעמ
ם
הסניפים
ראית
הגיע למס' סניפים בהמלצצתה ואף בליוויה של אחר
שאלון דרור ה
יחד עם זאת יש לציין ש
חר כך חבר ללסיגל להקמת גוף ריווחי על גב חולי הפרקינסון.
אתי גזית ,ואח
בעמותה ,א
פורסמות
על פעילויות גגופניות שמפ
של סיגל ואלוון דרור כמו ע
יש להמליץ על הפעילות ש
השאלה שננדונה האם ש
ת לשונית "סניפים וחוגים"?
באתר תחת
תיה של סיגל בוואטסאפ של סיגל וקב
ענות לטענות
ברג בקשה למצוא דרך לע
ורדה לובנב
בוצתה.ניתן ללעשות
אפ של סיגל -ואכן נמצאו כאלה .
קב' הוואטסא
זאת אם מיישהו חבר בק
סיפה ואמרה שאסור להש
יהודית מהווד השרון הוס
שאיר ואקום ללקול של סיגגל.

רים
תה בנושא הפיגור בתשללום של החבר
הפעיל את סנניף י-ם.שאלת
הרימה הכפפה והחלה לה
נעמי לוני ה
בסניפה הוסככם שישלמו ללשנת  2017ובכך ימשיכוו להיות חברים בעמותה .הטל .שלה לפניות
הרשומים ב
loneynao
 . 052-5231המייל omi@gmail.com
חברים בי-ם הוא 1070
ה רבה.
מאחלים לננעמי הצלחה
רון וסגניתה מלכה.
סניף הוד השר
דית ארנרייך המנהלת החדשה של ס
כמו כן יש ללציין את יהוד
בהפעלת הסניף.
ת
בה
הן הצלחה רב
מאחלים לה
-4הציע מס' הצע
דני מרקו ה
עות:
ס למטפלים
לקיים קורס
את מס' החברים בעמותה
להגדיל ת
קבלה.
רה"ב ולדאוג שכל חבר יק
פרקינסון מאר
ת החוברת שלל עמותת הפ
לתרגם את
עמותה בישראל נותנת לח
מפרט מה הע
להוסיף לחוברת דף המ
חבריה
באתר העמותה שם יש ה
בר דני מרקו עם הכתוב ב
לחבר בין חוברת זו עליה מדב
ר
שלום רפאלל הציע
הצעות
חולים
שאלות של ח
ותשובות לש

רצתה לדעת למי פונים בננושא תמיכות
חיה עגור ר
ת כי גלגלו אותה מפקיד ללפקיד בעיריייה.
ם
מסמיך אותה לפנות בשם
רשמי מטעם העמותה המ
יהודית רז – באותו עניין – בקשה לקבל מכתב ר
בקש תמיכה מעיריית ת"א.
העמותה לב

עמותה.
הם מקום בע
עירים שגם לה
סר קליט לצע
סיף באתר מס
שלום רפאלל הציע להוס

ע רב היכול ללהועיל.
שבת מאחר ויש בה מידע
שלום קרא לראשי הסנייפים לעשות שימוש במערכת הממוחש
אחד על אחד .ניתן
בה בעזרה א
לרענן הזיכרון לשימוש מיטבי ב
ן
ם מוכן
ערכת – שלום
למי שיש בעיה עם המע
לפנות אליו!

בנידון .סוכם ש-
מניטול ועמדת העמותה ב
דובר על המ
עשות
את הצורך לע
עות הלוואי  ,א
טול .כן מצייננים את תופע
העמותה אינה ממליצה או לא ממליצה על המניט
העיכול.
בדה שעלולה להיות השפעה על מע' ה
בדיקת כליוות ואת העוב

ם המאמצים לטובת
שכולם עושים
דע ובטוחה ש
ה שהוסיפו יד
הגיעו בתקווה
סיכמה בהבעת תודה לאלה שה
ה
ריקי
חולי הפרקינסון.
טון מוצלח .שווה לפרסם וליחצ"ן את ה
מרים שהסרט
בערוץ  .2אומ
עלה סרטון עלל העמותה ב
לאחרונה ע
העמותה
עוד ועוד.
ם.
בני משפחתם
חולי פרקינסון בישראל וב
תודה לכל העושים במלאכה למען ח
תודה למגי שני על רישום ועריכת הפרוטוקול.
בברכה,
ריקי נבון
מנכ"לית עפ
פ"י
0505649
נייד 9984

