
 

 

                                                                                                                             20.1.20 

 12.1.20 –סיכום ישיבת הועד המנהל של עמותת פרקינסון בישראל 

   , דני וסלי , רמי ליפמן , דוד קורן וציון אזרד. אהובה לכיש נוכחים: עמיר כרמין, ריקי נבון, גרשון קליימן, דני עולמי, 

   חסר: תובל ערן

 ישמח להושיט יד ולסייע לעמותה.  , חולה פרקינסון. חבר הכנסת והשר לשעבר , מיכאל איתן  :אורח 

 

 פעילויות הליבה של העמותה 

 פעילויות הוגדרו כפעילויות הליבה של העמותה:  3 •

 שיקום מרחוק פרויקט  ▪

 חולים בפריפריה לפגישות רופא וקבלת טיפולים ל בהסעות    סיועפרויקט  ▪

 דגש על מפגשים פיזיים   –ילדי חולים \ בני זוג\ מפגשי מאובחנים חדשים ▪

 

o בנית תכנית  ב  מטפל בשת"פ עם מכללת אונו ביחד עם עמיר - בהקשר לשיקום מרחוק : דני וסלי

 ווינגייט. בדומה לפרויקט עילות גופנית  בעזרת פשיקום  

o  וגבוי במחקר שהשירות מרחוק שווה ערך ביעילותו לטיפול   לפעול לקבלת הכרה  : יש רמי ליפמן

 המסורתי פנים אל פנים.   

)קרנות הביטוח הלאומי( אם ניתן לקבל מהם תמיכה   לאומי הביטוח בדוק עם היש ל ▪

   (ציון )בשירות. 

והשירותים מדוע נדחות הגשות העמותה להכרה   וועדת סל התרופותלבדוק עם  ▪

 ( ריקי ).  כשירות מוכר בסל  דיבור ובליעה -פיזיותרפיה וקלינאות תקשורתב

 ( ריקי )פרקינסון.  לחולי השיקום מרחוק עוזר  שאם ישנן הוכחות במחקר לבדוק   יש ▪

o  וב  ארגן פגישה של רמי עם הנהלת פרויקט שיקום מרחוק בשיבא ע"מ להתרשם ולבחון מקר י ציון

   (ציון . )הנושא

o  מנהל שיבא הקרנות בביטוח הלאומי ולמוטקה שנילאיציק סבטו, מנהל מציע לפנות   :דוד קורן ,  

 , כדי להשיג תמיכה בשיקום מרחוק בפרט ופרויקטים נוספים בכלל.  לשעבר 

משרד  ולקיבוצניקים למען הקהילה ו  ממליץ על פניה לעזר מציון  –בנושא היסעים  ▪

 והגליל. הנגב לפיתוח 

)יצרנית   אלפא אומגה כמו כן לחברת  גט טקסי. להובר,  לגבי ההיסעים, לפנות ל : וסלידני  ▪

 . , מתחרה של מדטרוניק( DBSמיכשור ל 

o  לכל פרויקט ראוי, בתנאי שיהיה  $  10,000רמי שב והציע תרומה לעמותה בסךMATCHING  

 ( ציון ) הולם להשקעה 

 ( ציון וריקיארוכת טווח בשיקום מרחוק ובפרויקט ההיסעים. )סך כל המאמץ הוא ליצור תמיכה סיכום: 

 

 



 

 

 2020תכנית עבודה 

שהיה   2019לעומת  , הכפלה של היקף הפעילות ₪  1,300,000הוצג פירוט מקורות ושימושים בסך  •

זאת הודות למספר קרנות שתומכות בפעילות.  הדבר יחייב את העמותה להיערך    ₪. 675,000

 בהתאם. 

o  יוצג בישיבת הוועד המנהל . 2019: מעוניינים לראות השוואות נוספות וסיכום של רמי ודני וסלי

 ( ועמיר  ריקי) הבאה 

 

   2021מבדק לקבלת תו מידות עד  

o  העמותה עברה בהצלחה את המבדק 

o ודת התורפה העיקרית: היעדר תכנית עבודה תלת שנתיתנק 

 

 מס' החברים בעמותה , : בהקשר לאסטרטגיה, יש לפתח דרכים נוספות להגדלת דני וסלי

במספר החברים אלא במספר החולים הנמצא בבסיס   ל היעד המרכזי הוא לא בהכרח גידו  עמיר:

.  יש לעמותה אפשרות  הוובינרים הנתונים של העמותה, כלומר שנרשם לאחת מהפעילויות כמו  

לשלוח דיוור וליצור קשר עם החולים בבסיס הנתונים.  החולה יחליט מתי הוא מצטרף כחבר עמותה  

 . מלא

תלת שנתית על בסיס סדנה שיובילו אנשי מידות   : להתחיל תהליך של בניית תכנית עבודהסיכום 

 עמיר וריקי( )  ושישתתפו בה חברי הועד המנהל.  תוצרי הסדנה יהיו קווים מנחים לבניית התכנית.

 EPDAסיכום כנס עמותות חברות  

 שמובלת על ידי המנכ"ל שנכנס לתפקיד לפני שנה  רוח חדשה בארגון ניכר שיש   ▪

 EPDAשל  BOARDנבחרה כמועמדת ל   שיש ציפי  ▪

לחולים היכולים   EPDA לחברי עמותות  באיטליה במחירי ייעודי לפרקינסון  הצעה לנופש טיפולי  קיימת  ▪

 . .  הנופש  יפורסם באתר להרשות לעצמם 

 

 

 

 בברכה,

 ציון אזרד  

 מזכיר עפ"י


