
 
 

 

  27.06.2019סיכום אספת  נציגים        

נוכחים: עמיר כרמין  יו"ר, ריקי נבון  מנכ"לית, קליימן גרשון גזבר , יואב גושן, חיים פטר, 
, דני עולמי,  ציון אזרד,  מלכה שפיץ, שלום רפאל , אתי גזית, נדב נקן, משה שטרנהל

  מאיר חיים,  יהודית ארנרייך, תמי חדשי,  דינה טוקר, אהובה לכיש, ניצה רונן, 

  כרמלה מוסיוב, ורדה לובנברג, מרגלית שני, ליאורה מרקו, דני מרקו, יורם לוי, ציפי שיש, 

  שלום חמו.

  ועדת ביקורת והאתיקהברוך עציון, יובל נחמיאס יו"ר 

  מאשרים את הדו"ח הכספי

:  ניסיון להרחבת שורות העמותה, חיזוק קשרים בין 2018הרבה פעילויות נעשו בשנת 
סניפים, תערוכה עם משתתפים מחו"ל, קשרים עם השדולה בכנסת, (אבל לא ממש 
כר), הושגו המטרות),קשרים עם רשויות מקומיות  והשגת הקצבות לעמותה (חל שיפור ני

הפרסום נשאר כשהיה,יש לציין את הפעילות הנרחבת בכלי המדיה השונים במהלך חודש 
  המודעות וזה בהובלה של טלי נוח יועצת התקשורת.

  הצעות לשיפור ותיקון: 

  נוטשים. למה?  –חל שיפור. אבל אחרי שנכנסים  –דף הפייסבוק 

  הצעה ליצירת יותר אחידות בתכני הסניפים

  ת הוובינארים.מברכים על פעילו

  ורדה: לא ניתן ליצור אחידות בתכני הסניפים.כ"א שונה  ומיוחד לעצמו.

ריקי:  יש גרעין משותף  ועל זה בונים  תוכניות מיוחדות לכל סניף. כל הצעה לפעילות 
  מיוחדת תגיע לאתי גזית האחראית על הסניפים ויוחלטו בשיתוף פעולה.

  התקיימה הצבעה על הדו"ח. 

  ימשיך בעבודתו למען העמותה.הצבעה בעד. -ן, אבי חן, רואה החשבו



 
 

 

. זאת 2019-שח ב 675000לעומת  -שח   720000 -כ  2020מסגרת משוערת לתקציב 
  כתוצאה מתרומה משמעותית שהגיעה לעמותה.

  הצבעה  בעד.

  ניצה: האם יש גמישות בין סעיפי התקציב? 

  רואה החשבון: קיים צפי לפעילויות אבל לא תמיד הכל מתקיים.לכן הגמישות.

אלף שח  שזה באופן משמעותי גבוה מהשנה  50השנה שרה גוטהלף הצליחה לגייס מעל 
  הקודמת. כ ל  ה כ ב ו ד   ל ה!

  לטובת החברים –אלף  460

  להפעלת העמותה  –אלף  250

  ולה שהתקבלה.בשל תרומה גד –אלף  600עודף הכנסות של 

  הצבעה בעד אישור הדו"ח.

  נושאים מגוונים שעלו לדיון:

  דני וסלי יצטרף לוועד המנהל  בתקווה שגם יפתח דלתות לטובת העמותה.

  הצבעה בעד לצרפו לוועד המנהל.

  

מזכיר העמותה הקודם, גדעון צ'חנובר , פרש לפני כשנתיים לאחר שנים רבות של 
לציון אזרד לקבל את התפקיד. הצבעה  מאשרת !  בהצלחה לציון התנדבות. היום מוצע  

  בתפקיד המכובד.!

  

*        *         *        *          *          *           *           *          *       * 
  
  
  
  



 
 

 

  לאחא הפסקה קצרה התקיימה סדנא 

יועץ  ת חזון העמותה  (אחת לשנתיים)    בהנחיית  יורם לוילבחינ
  ארגוני.

  יורם,
במחקר "לנצח  נבנו"  חברות בעלות  חזון  פורץ דרך, נועז ולפעמים  מסוכן, 

הצליחו ובגדול.  נמצא שהיה להם חזון רב שנים  המשמר את העבר ומקדם את 
  העתיד. 

  ליבת החברה = משמר העבר
  עידוד הקידמה , פריצה קדימה = מקדם העתיד

  ערכי הליבה: 
 ימיהגינות ויושר פנ -
 האנשים מקור הכוח -
 תרומה ואחריות כלפי הקהילה בה פועלים -
 נמצאים כאן כדי להקל על הכאב והמחלה -
 שיפור עצמי מתמשך -
 להיות חלוצים, נועזים ויצירתיים -

  
  

  פירמידת החזון
  ערכי ליבה –הבסיס 
  אסטרטגיה ומטרות  -מעל    
  יעדים  -מעל   

  
  , למשל, להכפיל מס' החברים בעמותה.  יעד

  יש לבדוק במחצית השנה האם מתקדמים לעבר היעד 
  מן היעד נגזרות הפעולות

  
ה"פורץ דרך",הנועז . ארגון מרכזי המנהל  -: חסר  בחזון    מאיר חיים

  .מערכתית את נושא החולים במחלה
  

  : ארגון מרכזי המיצג את חולי הפרקינסוןציפי שיש
  מקיים קשר בלתי אמצעי ונותן בית חם למתמודדים              



 
 

 

  : נותן מענה לצרכיהם של המתמודדים דינה טוקר
היא מטרה -:  ההנגשה מרחוק לכאלה שאינם יכולים להגיע למפגשים דני מרקו
  חשובה.

:  הרבה מהחולים מבוגרים והמחשב אינו נגיש להם. מה עושים אהובה לכיש
  כדי לקרב אותם?

  סניף "חפץ" של הצעירים נעלם וחבל.:  דני מרקו
  אנחנו הארגון המיצג את החולים. יש לחזק בפרסום את זאת.  ציפי:
  ור למשיכת אנשים נוספים.מעגל הקסמים ולהיות מגדל : לפרוץ אתמאיר

  אינטגרציה בין ארגונים
  יםילהיות אטרקטיב

  במה באמת מאמינים? -למה??  ”?to begin with the “why  ציפי:

WE HAVE A DREAM ....  
: מבחינתי , החלום לבית פיזי לחולי הפרקינסון! שיוכלו לבוא אנשים ורדה

  לפעילות, למועדון.
  המתנדבים. –: צריך להדגיש את ההון האנושי של העמותה ציפי 

  התנדבות כדרך חיים
  .: הסניפים כמנוע צמיחה לעמותהנדב

  סיכום ריקי
  הדברים עדיין גולמיים. יש צורך במפגש נוסף כדי לנסח את החזון החדש.

בורו את חזון העמותה משפטים המהווים ע 3ירשום  כל אחד מהמשתתפים
  חדש. המשלב ישן וגם

  
  נתכנס שנית ע"מ 15/09/19ביום א' 

  לסכם ולקבוע את החזון שיוביל את העמותה בהמשך הדרך.
  

  והזמנת הכיבוד הטעים. תודה למגי עבור רישום הסיכום
  חשוב זה ולהביאנו לידי סיכומו. דיוןלהוביל  התנדבותו תודה ליורם עבור

  תודה למשתתפים כולם.
  

  בברכה,
  ריקי נבון מנכ"לית עפ"י

  0505649984נייד, 


