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  יקרים,חברים 

נעים מאד, שמי נעמי ולאחרונה התמניתי לראש הסניף הירושלמי של אגודת פרקינסון ישראל. רבים מכם ככל הנראה 
שנה. העמותה הפכה להיות ביתנו השני,  15- כבר מכירים אותי מכיוון שדני (בעלי) ואני חברים בעמותה כבר קרוב ל

לאנשים החיים עם המחלה ולהכיר חברים חדשים, גם בעיר וגם  בעיקרו הסניף הירושלמי שהיווה עבורנו מקום להתחבר
  מחוצה לה.   

  

במהלך השבועיים הקרובים אני אעבוד על עדכון רשימת החברים, כמו כן אתכנן את הפעילות בסניף לשנה הקרובה. 
ישיבה הראשונה תשרי עמוסים ומלאים למרבית מאתנו לא תתקיים ישיבת סניף בספטמבר, לפיכך ה- מכיוון שחודשי אלול

  לשנה הקרובה תתקיים באוקטובר (תאריך והזמנה ישלחו בהמשך דרך המייל)*

  

בינתיים, צירפתי למייל זה רשימת חוגים מעודכנת לשנה הקרובה. תוכלו להבחין בחלק מהחוגים הוותיקים והאהובים 
חדש. בנוסף לאלה ישנם מספר חוגים כמו ריקוד עם פרקינסון, טאי צאי, פיזיותרפיה וגירו'. כמו כן חוג הידרותרפיה 

הניתנים על ידי העמותה "תקווה לפרקינסון". חשוב לציין שפעילות גופנית הינה בעלת חשיבות גדולה מאד במאבק נגד 
  מחלת הפרקינסון בתקווה שכל אחד יוכל למצוא לפחות חוג אחד המתאים לו באופן אישי. 

  

ה ומצפה לשרת כל אחד מכם. עם זאת ידוע כי הצלחת הסניף בנימה אישית, אני נרגשת לקראת האחריות החדש
הירושלמי לא תלויה בי לבד, אלא תלויה בכולנו יחד המשתתפים בפעילות ותומכים זה בזה. אני מברכת על רעיונות 

  חדשים והצעות כיצד יהיה אפשר לשפר את הסניף ולהפוך אותו לאחד הטובים בעמותה. 

  

  שנה טובה ומתוקה לכולנו,

  052-5231070   -  י לוני נעמ

  *במידה ופרטיכם האישיים (בניהם כתובת, טלפון ואימייל) השתנו, אנא שלחו לי עדכון בהתאם.  

   הצטרףלאלה אשר אינם חברי העמותה מוצע להצטרף כחברים בזכויות מלאות.    לחץ להצטרפות >>>  

  הצטרף אלינו. בסעיף    www.parkinson.org.ilאו הכנס לאתר 
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Dear Friends, 

My name is Naomi and I recently became the new head of the Jerusalem Branch of the Israel Parkinson's 
Association.  Many of you already know me because Danny (my husband) and I have been members in the 

Association for almost 15 years. It has become like a second home for us – a place to connect with others with 
Parkinson's and a place to make new friends not only here in Jerusalem, but all around the country.  

During the next few weeks, I will be up-dating our membership list and making plans for the upcoming year. 
Because the months of Elul / Tishrei  are busy for most of us, we will not have a meeting in September.  Our 

first meeting for the Jerusalem Branch will be in October (you will receive an invitation by e-mail)* 

Meanwhile, I have attached a list of chugim for the next year. You will see some of your old favourites like 
Dancing for Parkinson's , Giro, Tai Chi, and Physiotherapy, plus a new Hydrotherapy chug. There are also several 

chugim (classes) given by the Tikvah4Parkinson Association. Physical activity is very important in our fight 
against Parkinson's and I'm sure that you will find something that is just right for you. 

I am excited about my new responsibilities and look forward to serving each of you. However, I also know the 
success of the Jerusalem Branch doesn't depend on me alone. It depends on all of us participating and 

supporting each other. I welcome your suggestions and ideas of how we can make our Branch one of the best 
in the Amuta.  

 

לנו,  שנה טובה ומתוקה לכו  

5231070-052      נעמי לוני  

* If your personal details (address, telephone or e-mail) has changed, please send me your new information. 

             Those who are not members of the Amuta are invited to join as members of full rights.  Click to join >>> Join 

            Or go to  http://www.parkinson.org.il under Join us (הצטרף אלינו)  

 

 

 

 

 


