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תכנון פרויקטים ללשנת הפעילות


2018
8 – 2017
7

12/09
9/2017
ת
חברת
חסות
קיים בנצרת במלון קראון פלזה – בח
הערבית יתק
סון לחברה ה
כנס בננושא פרקינס
אבבוי.



26/09
9/2017
אחרים יתקיים בכפר היר
הלי סניפים ,הקו החם וא
יום עיון למתנדבים ובהם חברי הנהלה,מנה
רוק
בחסות חברת אבבוי.



קמפיין למימון המונים שלל
החגים נשיק ק
אחרי ה

טב
שמתמצא היט
חד החולים ,ש
המיזם ע"י גיוס בןן /בת של אח
ם
פעילות תמיכה מרחוק  -צריך ללשדרג
במחשבים ותקשורת מח
חשבים.


19/11/2017
ה
דיהם הבוגרים יתקיים בככפר המכבייה
עם פרקינסון בני זוגם וילד
המתמודדים ע
שיח ה
ם יצטרפו בש
 .15.3הילדים
רובל והפקה צביה פפר .הורים יתכננסו בשעה 30
בשיתווף קרן רות ור
שעה
 17.30סיום משוער
ר בשעה .21.00



5/6.12
2.2017
שה.
רקינסון,הצפי הוא לכ  60--70איש ואיש
מפגש ללבני ובנות זוגג של המתמוודדים עם פר
חשיבה מחוץץ לקופסא וניצול הזדמנויוות
נבדקת אפשרות להזמין את אירית גינזבורג להרצות על ח
העולות בחלומות שללנו.



 2017 26.12או 16.1.2018
אולם
ד או רחובות מגי תבדוק א
ב...נבדקות אופציות שוונות באשדוד
ת
ם
מאובחנים חדשים יתקיים
מפגש מ
הסמוך
בית הקפה ה
במכון ויצמן כמו גם ב

אחות ,עו"ס,
רעות תנועה במ"ר ת"א יננחה המפגש בו ייקחו חללק נוירולוג ,א
היחידה להפר
צוות מה
רפיסטית.....
פיסיותר



) 19/12/2017תא
אריך זמני(

ת.
בים מעודכנת
שימת מתנדב
ה ,אחראית – גבי יודלביץ .הפקנו רש
ביעי של חנוכה
מפגש מתננדבים נר שב


4/2018
22-27/04
מנים מתמודד
של אמנים אומ
בינלאומית ש
תערוכה ב
דים עם פרקינסון להעלאת המודעות למחלה.

סון.
מחלת פרקינס
הבינלאומי למ
חודש המודעות ה
ש
חודש אפרייל הינו
בירושלים ות"א.
ם
המיקום שייבדק יהיה מוסדות שונים
הצפי לאירווע הפתיחה הוא יום ג' .24.4.2018
חברים(.
בל עזרה מח
ת )נשמח לקב
מובילה הפרויקט ולה צוות
ציפי שיש מ
הסכימה להיוות לנו יועצת.
ה אינזלברג חקרה את נושא פרקינסון ויצירתיות ה
פרופ' רבקה
סום ויחצ ת
"נות
חי קאופמן וטללי נוח יהיו אחראים לפרס
רחל זיו אוצרת התערוככה,צביה פפר מפיקה,צח
האירוע.
העמותה ב . EPDA
ה
נעזר ביעל פרידלר כנצייגת


ת 2018
תחילת

ר' דר'
שת"פ עם דר
ה לובנברג בש
מארגנת ורדה
תמן כיעד– מ
הילה איזור יירושלים מסת
יום עיון לנוירולוגים בקה
סה.
ר ממ"ר הדס
דוד ארקדיר



לדון בדרך הביצצוע
ם על הפרק וייש עדיין ן
עומדים

ף לצעירים
הקמת סניף
טיולים.

