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ה
סיכום הישיבה
פרקינסון בישראל – ס
ן
מנהל של עמותת
בת הוועד המ
ישיב
רמין
קורן ,אהובה ללכיש ,עמיר כר
משתתפים :ריקי נבון ,דני עולמי ,גרשון קליימן ,דוד ק
מאי  2018בביתו של גרשון
תקיימה ב  6למ
הישיבה הת
-

-

-

-

ה  .1300בתככנית:
בית רוזן בשעה
קיים ב  12ליונני ברמת גן בב
אסיפת הנציגים השנתית תתק
תקציב  ,2019דו"ח כספי  ,2017דו"ח מילולי וכד'
עות ואישורי ת
 oאג'נדת החובה :הצבע
המנכל"ית לשננת 2017
 oסיכום ה
מציגים
בור עליהם .מ
הפעלת הסניף והדרכים לגב
קצר של שני מנהלי סניפים :האתגרים בה
 oסיכום ק
הל סניף נתניה
שלום חמו ,מנה
ף באר שבע וש
מרטה  -מנהלת סניף
ה.
מצעות קשר ווידאו דו כיווני( כיצד
ופעילויות מגיעים לחולים הרתוקים לביתם ,באמ
ת
תכנים
שה מרחוק )ת
גיש
תים משמעותי::
ברים מפיילוט להיקף שירות
עוב
ת
מה הנקראת "זום" שנחשבת
פורמה טכנולוגגית מתאימה  -יש פלטפורמ
 oרכישת רישיון לפלטפ
רחוק .עמיר יידבר עם
ביצוע גישה מר
רות בווידאו לב
שתית התחבר
רמה נוחה וזולה להקמת תש
פלטפור
שיבדוק.
שלום ש
 oפרסום:
רה קצר
עשיית סרטון הסבר
ת
מרחוק:
מט של גישה מ
 לתאם עם אהרון דיין את קידום הפורמ
ת המדיום של שיעורים ופעיילויות
ביר ולקדם את
תר ובפייסבוק .מיועד להסב
לפרסום באת
בווידאו )שלוום(
פים(
אתי גזית עם מנהלי הסניפ
חה בעיריות )א
מחלקות הרווח
 קידום דרך מ
עמיר\ריקי(
שה מרחוק )ע
ם מנהל פעילות לטובת הגיש
תיל שמחפשים
 לפרסם בשת
ק
עילויות מרחוק
חולים שירשמו ראשונים לפע
עלות מופחתת לח
ת
 להשית
רחוק .
תחום שידורים קבוצתיים מר
שונית נראה ככי יש לבדוק את הביטוח בת
 בבדיקה ראש
תתפים )גרשון(
ביטוח למשת
אה היא
חברים .התוצא
ת רשימות הח
ם מעדכנים את
ם לוקה בחסר ועקב כך אינם
מנהלי הסניפים
ע ג'אפה של מ
ידע
דכנת ומידע חשוב לא מגיע לחברים ולא להנהלה) .שללום מול מנהללי
רשימת החברים אינה מתעד
שר
סניפים(
הס
תכנית עבודה:
ד.
דע ,בנתה תככנית עבודה אגגרסיבית מאד
העמותה ,במוד
באופי הפעילויות והיקפן .ה
 oניכר שיפור ב
הסה"כ
ביטולים ודחיות ,אך ה
ם
על הגדלת היקף הפעילות .יהיו
בינתיים רובה מתקיימת .שאפו לריקי ע
ת.
דול בהשוואה ללשנים קודמות
מסתמן כגיד

עמיר כרמין
יו"ר עפ"י

