
  

  

  29.11.17עד המנהל סיכום ישיבת הוו

מיכל , יעל בן גל, אילנה קדמון, דליה גורדון, שרית כדורי, שרית אשכנזי, שרה גרדין: נוכחות

  ליויה כסלו, קרן ארפי, ענת פק, גולפור

  

,  מורכבות בהצלחהשתי ביקורות עברנו השנה - ת על התנהלות העמותהוביקור •

ח עומק של "ח של רשם העמותות ודו"דו: ביםבמהלכן היינו צריכים להגיש דוחות ר

 ניהלה מהלך מורכב זה והסתייעה במשרד רואה שרה גרדין. מבקר העמותות

, לדיוק, הודות לסדר. מזכירת העמותה, החשבון ִאתו העמותה עובדת וברוני

 .שתי הביקורות עברו בהצלחה, לקפדנות ולעבודה המסורה בשעות הפנאי של שרה

  

 בשנה האחרונה מתנהלת עבודה אינטנסיבית על עיצובו -החידוש אתר העמות •

 לקחה על עצמה להוביל את שרה גרדין. מחדש של אתר העמותה וחידוש תכניו

המתחזק את אתר , איש מקצוע, נושא עיצוב האתר והיא עובדת עם עדי איטלמן

 .עדכון וחידוש תכני האתר,  אחראית על ניהולכדורישרית . העמותה בקביעות

  

  :ם ההצעות שהתקבלו בנוגע לאתרסיכו

פנייה למרכזות קורס על בסיסי באונקולוגיה בבקשה לשלוח מצגות  �

מיכל גולפור  תדבר עם אסתי בנימיני וכדורישרית : של מרצים

 .תדבר עם חלא

 - פניה לאגודה לפסיכואונקולוגיה ולאגודת תמיכה לקבל חומרים �

 .  תפנהשרית כדורי

/ ות העמותה לפרסם באתר מצגות תנסח לפנייה לחברשרית כדורי �

 ותבקש מליויה או הדרכה או כל חומר אחר רלוונטידפי / מאמרים

 . אחת לחצי שנהמרוני המזכירה לשלוח לחברות העמותה 

תתפנה לגורמים הרלוונטיים במקום כל אחת מחברות הוועד  �

 .עבודתה ותדאג לשלוח לשרית חומרים

  

  פעילויות העמותהעל ר ועדת ימי עיון והשתלמויות דיווחה "יו, שרית אשכנזי •

מפגש מקצועי בנושא מחלה גרורתית באדיבות : )שהתקיימו והעתידות להתקיים(

מרכזי נושא מכל התחומים /השתלמות למתאמות, כנס עמותות בסיעוד, חברת פייזר

וצה באדיבות חברת מפגש מקצועי בנושא מיאלומה נפ, "רוש"באדיבות חברת 

מפגשים מקצועיים , "רוש"השתלמות בהמטולוגיה באדיבות חברת , "טקדה"

קורס בפסיכואונקולוגיה באגודה , "נוורטיס"באורולוגיה אונקולוגית באדיבות חברת 

  .15.5.18 - כנראה ב- ערב עיון ואסיפה כללית, למלחמה בסרטן

  



  

  

 על עיצוב מחדש של אתר  בשנה האחרונה מתנהלת עבודה- חידוש אתר העמותה •

 לקחה על עצמה להוביל את נושא עיצוב האתר שרה גרדין. העמותה וחידוש תכניו

עדכון וחידוש ,  אחראית על ניהולכדורישרית . והיא עובדת עם איש מקצוע בנידון

 .תכני האתר

 

  -יום העיון השנתי •

 שלישי-היה אמור להתקיים ב( 27.6.18רביעי הכנס יתקיים השנה ביום  �

3.7.18  .( 

 הסכימה לקחת על עצמה את ארגון הכנס השנתי גם קרן ארפי �

 .היא תבחר צוות מצומצם עמו תעבוד. השנה

יועץ פרלמנטרי , פסיכולוג, דני ברום' פרופ: הצעה להרצאת אורח �

 קרן ארפי. הרצאה תתמקד באנשי המקצוע. לענייני פליאציה בהולנד

 .תפנה אליו

 

טל גרנות הסכימה . ההצעה התקבלה. אתיקה: ה הצע-2018עיתון נושא בשנת  •

 .2018דצמבר , להיות עורכת אורחת של גיליון זה שיופק בעוד שנה

 

  

 

  

  


