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 ומבט לשנים הבאות סיכום השנה החולפת    - ישראלבעמותת פרקינסון       
 

בהתמודדות עם המחלה   ברחבי הארץ   חולי פרקינסון ומשפחותיהם אלפי  לעמותת פרקינסון בישראל  סייעה    2020בשנת  
, אך  במיוחד  מאתגרת . השנה החולפת הייתה  פריסה ארצית ב  סניפים   17  א, באמצעות מרפה חשוכת  וכרונית  ההניוונית  

החדשים.   והתנאים  למגבלות  בהתאם  הפעילות  את  לשפר  ואף  לשמר  המפגשים  הצלחנו  מתכונת  את  התאמנו 
  מידע על טיפול וזכויות ומתן  הרצאות, סמינרים,  פעילות יצירתית וגופנית,  לצד  תמיכה נפשית ופיזית,    החברתיים, סיפקנו

בהקלת הנטל  הוספנו לסייע  , ומתקדמים בסל הבריאות להכללת תרופות וטיפולים  פעלנו  .  , ובפרט בשעת חירום החולים 
  מעבר לטיפול הרפואי.הרבה    ,שיפור איכות החיים של החולים ובני משפחותיהם לפעול לו  –שהיה השנה כבד מתמיד    –

  . יהם זכויות   את   ור ולממש יכולתם לשמ את    קידמנו ו מוסדות ציבור  מגוון    בפני   הם של חברי העמותה צורכי את    גם השנה, ייצגנו 
 

 במהלך שנת המשבר ערכנו מקצה שינויים בהתאם לתנאים החדשים 

:  ופעילותינו התרחבה מנהל חדש בשכר לעמותה,  מונה  לראשונה  עמדה בסימן צמיחה, כאשר  על אף המשבר, השנה  
בהתאם לתנאים    . 2020מהם הצטרפו במהלך    150חברים,    1,700בעמותה, שמונה כיום    החברים   מספר   הגדלנו את 

פיתחנו    .מקוונים   פואה בכנסי רבזום והשתתפנו  פאנלים והרצאות מקצועיות  ערכנו מגוון כנסים,  החדשים והמשתנים,  
גופניותפעילויות   והפעלות  מרחוק  הפעילות ו ,  שיקום  את  בתקופת    התאמנו  בזום  מסובסדים  חוגים  מגוון  באמצעות 

לשמור    של המחלה  בכל שלב  ים למתמודדאפשרנו    , . כךזפלדנקריי וכגון פיזיותרפיה, פילאטיס    - הקורונה ובעקבותיה  
                    .ם נחוצה לבריאותהעל שגרת פעילות גופנית 

 משמעותיים  להישגים  גייסנו את מיטב היכולות והמשאבים בכדי להגיע

וחדשנות הוסיפה  חדשה  ה הנהלה  ה  של    ריענון  בקהילה  המתגאה  בגיוס    70לעמותה,  ומסתייעת  מסורים,  מתנדבים 
,  העלאת מודעות הציבור למחלה והנגשת מידע עדכנימשאבים מקצועי להרחבת הפעילות. במהלך השנה, פעלנו במרץ ל 

  מגוון פעילויות רווחה והפעלות גופניות למען המתמודדים קיימנו    .וחברים   משפחה  בני   וגיוס  החברים   מספר  הגדלתל
 , בדגש על הפריפריה. פריסת מרפאות ייעודיות בבתי חולים ברחבי הארץופעלנו ל

 עם הפנים קדימה

  יחד  העמותה,  לשורות  נוספים  חולים  אלפי  צירוףלצמיחה והעצמה במגוון ערוצי פעילות, תוך  נפנה בשנתיים הקרובות,  
 15%לצד גידול של      בפעילויות  המשתתפים   בהיקף  15%  של  גידולל  חותרים אנו    .קרובים   וחברים   משפחה  בני  עם 

והגברת    חיזוק מערך הסניפים בימים אלה, אנו נערכים ללכן, כבר    קודמת(.  לשנה  )ביחס  בעמותה  החברים   בכמות
, 2022שנת  עד    .המחלה  במחקר   בחולים ותמיכה  המטפלים   מקצועיות  תוך העלאת,  הפעילות ב'יום שאחרי' הקורונה 

ונפעל   חדשות  מרפאות  והתרופות לפתיחת  השירותים  סל  תוךהרחבת  תקשורת    ,  וקלינאות  בפיזיותרפיה  הכרה 
ונקים את אגודת ידידי עמותת פרקינסון בישראל. בנוסף, נפעל   קו חם רפואי לייעוץ מקצועי דחוףשיק  נ.  כשירותים בסל

 . ובסביבתו  בחולה  תמיכה  לשם  קהילה לחיזוק קשרי 

ידע, תמיכה ותוכנית לשגרת פעילות מקרוב  טכנולוגיות, אספקת  תשתיות  הצורך בחידוש  חידד את    הקורונה  משבר
 One Stop Shopמשתמשים, ותהווה    לרבבת  תגיע  שהעמותה . בשנתיים הקרובות, נפעל באופן יזום ופעיל כדי  ומרחוק 

       ., תתרום לשיפור מצב החולים ותקל גם על הקרובים אליהם משפחותיהם   ובני למתמודדים  הפרקינסון בעולם 

ולחולל שינוי משמעותי  רפואיים    ממסד  וגורמי   שלטון   רשויות   השפיע עלבכדי לעוצמה  די  בעזרתכם הנדיבה, נוכל לצבור  
  . ושביעות רצונם לרווחתם , מתמודדים ובני משפחתם של   הולך ומתרחבמעגל בקרב 

 נשמח אם תוסיפו לסייע לעמותה בפעילותה החשובה, 

     אזרד ציון בברכה, 

 zionazrad2012@gmail.com         העמותה ומזכיר   ושותפויות  משאבים  מנהל


