
 
 

 

  2017סיכום פעילות שנת 

  חברי עמותה,מתנדבים ופעילים יקרים.

החלה בשינוי ארגוני של מבנה ההנהלה שנעשה ע"מ למקד העשייה  2017שנת 
והביא התוצאות הטובות ביותר לחברינו החולים, בני משפחתם והמוסדות 

  השונים.

מי שטרח ועשה למען הצלחת הפעילויות ראשית דבר אני מבקשת להודות לכל 
  .והיו הרבה ומוצלחות מאד השונות אותן קיימנו במהלך השנה

ה"אני מאמין" שלנו הוא הקלת הנטל של המתמודדים עם מחלה כרונית רב 
מערכתית ועל כן כל אחד מהתחומים אותם מובילים חברים ההנהלה 

  להשגת יעד זה.מוכוונים 

מבחינתנו הייתה זו שנה של פריצת תקרת הזכוכית בתחום ימי המפגש עם 
  בני זוג,ילדי המתמודדים ומשפחות.

פעילויות כגון אלה לא היו בעמותה בעבר ועל כך יש לנו לטפוח על שכם 
  ולהתגאות.

ה"אני מאמין" שלנו הוא הקלת הנטל של המתמודדים עם מחלה כרונית רב 
ל כן כל אחד מהתחומים אותם מובילים חברים ההנהלה מערכתית וע

  מוכוונים להשגת יעד זה.

 עמיר כרמין –* יו"ר העמותה 

ניתן להביט בסיפוק ולומר עברנו שנה מעניינת.  לא מבריקה,  2017על 
אבל בהחלט טובה.  שני סמינרים מוצלחים, פרויקט וינגייט רץ יפה זו 

מעניין, מפגשים לילדי חולים, השנה השלישית, יום פרקינסון 
לנוירולוגים בקהילה לבני זוג וילדים יחדיו ועוד.  לקראת סוף השנה 

התחדשה פעילות השדולה בכנסת וזה רק חלק קטן מהפעילות הרבה והברוכה 
  בסניפים וברחבי הארץ.

בהחלט היו וישנם קשיים ואתגרים ובראשם מצוקת המשאבים.  אחרי שנה 
הייתה שחונה למדי.  נראה  2017שנת  2016ם ב מוצלחת בגיוס משאבי

  שאתגר גיוס המשאבים ילווה אותנו גם בשנה המתחילה עתה.

  

 צחי קאופמן-שיווק, פרסום,יח"צ*



 
 

 

בזמן  ופורסם אנימטור - עמית כץסרטון אנימציה הופק בהתנדבות ע"י  - 
   השונים. ויזיהוערוצי הטלב קהילה 

בראשותו של ח"כ איציק  תסשדולה בכנהקמת מי,ויום הפרקינסון הבינלאו - 
  שמולי גובו בפרסומים 

  .באמצעי המדיה השונים"צנית ויועצת תקשורת הפיצה יח – שטלי נוח

הוכן קול קורא לתערוכה הבינלאומית של חולי  שבשיתוף עם ציפי שי- 
  פרקינסון.

, איסוף תרומות וחיפוש אחר ותההוחל בהליך הפקת סרטון תדמית לעמ
  טור.פרזנ

  ופק והופץ גיליון ראשון של ניוזלטר.ה- 

 שלום רפאל-*מנהלה ומחשוב

  שינויים ושיפורים באתר העמותה בשיתוף עם בת שבע. - 

  JAFFA טיוב נתונים ב - 

  ניקוי כתובות מייל שגויות.- 

  סניף חדרה הדרכה והעברת דו"ח.- לעדכון פרטים הכנת דוחות- 

סניף סניף ראשל"צ אוחד עם                                      
  ולון בת ים.ח

  הפרדת רשומים במעמד "לא פעילים".- 

  קריאה להצטרפות כחברים.- לרשומים כמועמדים הפצת דוא"ל- 

  לאירועים. טיפול שוטף בהפצות דוא"ל - 

  חות למנהלי הסניפים."תמיכה שוטפת ודו- 

  מענה והפניות.- סקירת דוא"ל העמותה- 

 גרשון קליימן –*כספים 

  יותר מהשנה שעברה. 60כ  1303מספר חברי העמותה עלה ל - 

  על מנהלי הסניפים לעשות עבודה בנדון. –חברים  572שילמו דמי חבר  - 



 
 

 

  שח114400הכנסות מדמי חבר 

   ₪ 280,600תרומות                 

   ₪ 6,800הכנסות שונות       

   ₪ 402,000      סה"כ              

   ₪ 625,000    הוצאות             

לכנסים מסוים ישנם כספים מיועדים אך לכלל פעילות העמותה יש צורך 
  בהעמקת גיוס הכספים.

והגשת בקשות השקיעו שעות רבות למילוי גוטהלף במהלך השנה גרשון ושרה 
  מקומיות. רשויותהתמיכה מ

  כתוצאה מכך ההכנסות:

   ₪ 11,414עיריית  חיפה             

   ₪ 17,347עיריית הרצלייה        

   ₪ 2,500עיריית פ"ת               

  יש צורך במציאת אדם נוסף שייקח על עצמו לעזור בפעילות זו.

 ציפי שיש –*פיתוח תוכן 

סטרטר שמטרתו הייתה בניית תשתית  'אמפבשיתוף עם עמיר נבנה התוכן לג - 
  לפעילות מרחוק לחברים המרותקים לביתם.

  גיוס עבודות אומנות לחלוקה לתורמים.נעשה - 

  בניית קול קורא והפצתו בחו"ל. –התנעת פרויקט התערוכה הבינלאומית - 

 תערוכהה פפר ולוביסטים בכנסת בדבר קיום קשר עם יו"ר הכנסת ע"י צבי- 
  .בינ"ל במשכן

  .העונים על רוח התקופה בהיותם במדיה רול אפ ופליירים חדשים הפקת- 

  פרקינסון. שני סמינרים ויום

 



 
 

 

 

 ורדה לובנברג –רופאים וחברות תרופות 

הכנה וקיום השתלמות נוירולוגים בתחום הטיפול בפרקינסון,התקיימה - 
  בחודש מאי בחיפה.

התרופות טבע לצורך קיום מפגשי תמיכה לחולים  הגשת בקשת תמיכה מחב'- 
  ובני משפחתם,

  בחודש נובמבר).(הכסף נכנס לקופת העמותה   ₪ 50.000התקבל סכום של 

 120בו ישתתפו כ  קידום השתתפות העמותה בכנס ארצי של רופאי משפחה- 
  רופאים,

על מחלת פרקינסון.(הכנס יתקיים בחודש ינואר   פרופ' שרון חסין תרצה
2018.(  

 מגי שני,ריקי נבון –פרויקטים 

  :במהלך השנה קיימנו מפגשי תמיכה - 

  בני זוג המתמודדים.לבנות ול 

  .ודדיםהמתמ הבוגרים שלהם ילדיל 

  ילדיהם הבוגרים.לבני זוגם ולבנות ולמתמודדים,- משפחותל

התקיים מפגש ראשון מסוגו של המתמודדים עם פרקינסון ובני משפחתם - 
  בחברה הערבית.

בתכנית הייתה הרצאת רופא ופיסיותרפיסטית,התכבדנו בנוכחותו של חכ' 
  אזברגה.

  למפגש נתנה חסות חב. התרופות אבבוי.

 אתי גזית –סניפים וקו חם 

התעוררות כלשהי אך כמובן עדיין רחוקים אנו  יש לציין שבסניפים חלה
  מלהביע שביעות רצון.

ה מחדש של סניף צעירים,התקיים מפגש אך לא נעשה ניסיון התנע 26/03- 
  השכלנו להמשיך ולקיים פעילות.



 
 

 

  .אתי תגבש צוות לבדיקת העניין- כיםיש לעשות חשיבה ולבדוק צר

בו מתקיימים מפגשי ש מנהלי סניפים ב"משען" בב"ש התקיים מפג 14/06- 
  הסניף בניהולה של מרטה אורן.

  מפגש השקת סניף בטבריה בניהולו של ציון אזרד. 18/07- 

יון עיון לחברי הנהלה, מנהלי סניפים ומתנדבים בכפר הירוק  26/9- 
  בחסות חב. התרופות אבבוי.

  עילות בסניף בניהולו של מאיר חיים.מפגש בחיפה לחידוש הפ 17/12- 

  .ת סניףן כפר סבא ובקרוב נקיים מפגש התנעהחלה פעילות בהוד השרו- 

לצערנו סניף ראשל"צ לא הצליח להתרומם ועל נאלצנו להודיע על סגירתו - 
  .וברחובות וחבריו מוזמנים לקחת חלק בפעילות המתקיימת בסניף חולון

  של נעמי לוני.בירושלים חודשה הפעילות בניהולה - 

  סניף ת"א נמצא בתהליך חידוש פעילות.- 

גם הן מוכוונות החזון והמטרות של  2018התכניות לפעילות בשנת 
 העמותה.

  אז נשנס מותנים ונצא לדרך עשייה בכל הרצון והכוח.

  כה לחי לעושים במלאכה.

  בברכה,

  ריקי נבון מנכ"לית עפ"י

  

     

  

  

  

  

  


