
  

  

  

  

 

   העמותה לקידום הסיעוד האוקולוגיסיכום ישיבת ועד

  17.10.12 : מתאריך

  

רומא , ירה גרות , דליה גורדון, יעל בן גל, שרית אשכזי, ליויה כסלו, שרה בן עמי: וכחות

  .ה חיילי ,שרה גרדין,סיקה לבה 'ג, אלה מולר, ורית שיידר,  אלקיים רותי, לוריא

  . אמירה מורג :ועדת ביקורת יוצאת

  תמי מודיאו, ה חיילי, רותי אלקיים : ועדת ביקורת כסת

  .איריס כהן, שמוליק בן טל ,בלה אליגושווילי ,קרן ארפי , לידיה ברזבורג , עת פק : עדרו 

  

   חברי הועד הכסים והיוצאיםהצגת  .1

  :פרידה מחברי הועד היוצאים וקבלה של החדשים 

  .לידיה ברזבורג, עת פק , ירה גרות ,רותי אלקיים , לוריא רומא: היוצאיםחברי הועד 

  .שמוליק בן טל, איריס כהן , אמירה מורג: היוצאים ועדת ביקורתחברי 

  .קרן ארפי, דליה גורדון , יעל בן גל , שרית אשכזי  : הבחריםחברי הועד 

  .תמי מודיאו, ה חיילי, רותי אלקיים : ועדת ביקורת כסתחברי 

  

  :דיווח מיושבי ראש הועדות  .2

  ר ועדת ימי עיון " יו–ורית שיידר 

יום עיון ) + בריאות הגבר, ביפוספוטים, בושא סרטן השד( ושה ימי עיון קטים קיימו שלהת

  .שתי

תרמו לארגון יום מחוץ לועד שאחים /אחיותקבוצה גדולה יותר של ן על ידי ורג העיון אהשה יום

  .הצלחההוכח כוהעיון הגדול 

 בשיתוף יהול לאחיות אחראיותמיומויות  וGCP  מפגשים של4 משולב בן בימים אלו החל קורס

  . עם חברת יסן

  . אשפוזי יום עובדים על ושאים משותפים השה קיימו מפגש עבודה של אחיות אחראיות

  

  )יקה לבה ס'ג,ליויה כסלו ,ר הועדה "תה יויירה גרות שהי (  ועדת תקון–סיקה לבה 'ג

 התקון בה על פי ייעוץ והחיה של עורך –השה יצא התקון הסופי שאושר ביום העיון האחרון 

התקון מופיע באתר . דין אביעד אטיגר כך שיהיה מתאים לחוק ויאפשר חופש לתפקוד העמותה

  .העמותה ויפורסם בעיתון הבא

 לחברי הועדים בדורות הבאים כיצד  קווים מחים ליהול העמותה במטרה לייעץ כתבובוסף

הקווים המחים מפורסמים . וים המחים מפורטים יותר ואים מחייבים כמו התקוןו הק.להוג

  .באתר העמותה

 –כועדת בחירות שהתקיימו ביום העיון האחרון ב על התקון שימשה הועדה  עם סיום עבודתה

  .2012ביוי 

  



  

  

  

  

   אחראית על פרסומים – רומא לוריא

דבר ,  ושמירה על קשר עם החברות המסחריותהולכים וגוברים בגיוס פרסומותמדוחת על קשיים 

   .הפוגע בהכסות לכיסוי הוצאות עיתון העמותה

  

   ועדת ביקורת –אמירה מורג 

  . ועדת ביקורתישו מסמך תפקידלמדו את הושא הג,יסו להבות את התפקיד של הועדת ביקורת 

  

   ועדת מלגות –וריא רומא ל+ רותי אלקיים 

ל ולייצוג שלו ולכן כל "רואות חשיבות ביציאה לכסים בחו. תהתכסו תאריכים קבועים לועדהול

פסלו בקשות למימון קורס על בסיסי כיוון שזהו קורס שבסוף מחזיר . הבקשות כמעט מתקבלות 

  .את עצמו במשכורת ובתגמול

  

  חבר ועד וועדת ביקורת, תפקיד הועד המהל 

מציית כי חברי , חבר ועד מהל וועדת ביקורת ,הועד המהל חברי  את תפקיד מציגהשרה בן עמי 

  .ועדת ביקורת מוזמים לישיבות הועד

 ועדת ימי עיון תבה יום עיון מלווה –באפריל מתוכת אסיפה כללית במהלכה יאושרו הבחירות 

  .לאסיפה הכללית

  

  :בחירת ועדות 

  . אלה מולר , יעל בן גל , שרית אשכזי , ורית שיידר ר " יו– ועדת ימי עיון

  .דליה גורדון, קרן ארפי , לבהסיקה ' ג– ועדת מלגות

שרה בן עמי מציעה לבקש מאביטל ראד ( בלה אליגושוילי , דליה גורדון – ועדת פרסומים

  ).להצטרף מבחוץ 

  )ממשיכה ( שרה גרדין –גזברית 

  

  :ר העמותה "בחירות ליו

 אלה מולר , סיקה לבה'ג, ורית שיידר: הממשיכיםעמותה יכולה להיבחר מבין חברי הועד ר ה"יו

  .ליויה כסלו

  . התקיימו בחירות חשאיות באמצעות פתקים,סיקה וורית הכריזו כי אין מעוייות בתפקיד 'ג

  

חלת לה מא, מברכת את ליוויהר הועד היוצא "שרה בן עמי יו ,  ליויה כסלו–ר הועד הבחר "יו

  .תלווה את ליויה במהלך השה הראשוה הצלחה בתפקידה ו

  

  

ל מבקשת "וסעת לחו .לומה עשתה את התפקיד במשך שתיים א– ביטאון הסיעוד האוקולוגי

  .שיחליפו אותה 

  



  

  

  

  

  

יכולת קריאה :  כישורים דרשים –שרה מבקשת מאשים לחשוב מי יכול להחליף אותה בתפקיד 

  .גייס אשים לכתוב עבודותיכולת ל,ביקורתית 

 קיים קושי רב להרים ביטאון דרשים לרוץ אחרי אשים שיכתבו – פעמים בשה 3הביטאון יוצא 

האם . לעבור לפרסום דיגיטלי עליו לאחרוה בגלל הקושי לגייס כספים עולה השאלה האם.

טיבות פרסום יש לבחון אלטר, את ההוצאות מקצועיות ויפחיתפרסום באתר בלבד לא יפגום ב

  .אלהת יועלווספות ולבחון 

  

חברות  .הוחלט על הקמת ועדה אד הוק לבחית הושא שתגיש את הצעותיה לחברי ועד העמותה

  . ואמירה מורגרומא לוריא, אלומה – הועדה 

  

 בישיבה השתתפה. ישראל  כציגתISNCC – ועדחברה ב מעדכת כי בחרה לשמש כ–יעל בן גל 

  . שים 4 –החברות היא ל , דיווחה על ההתרחשויות שהתקיימה בפראג ו

  

  . מדוחת על הקשיים ועל פעולותיה לקרב את הצפון למרכז ולפעילות העמותה–אלה מולר 

קיימת ,  מדברת על החשיבות של חברות בועד ולקיחת אחריות על טל העבודה –ורית שיידר 

 לא לוקחים אחריות ובסוף שארים הרגשה שאשים חושבים שיסתדרו בלעדיהם והם לא מגיעים

  .שיים שלושה לעשות את העבודה

  

  :משימות להמשך טיפול 

  . החלטה על עתיד הביטאון –רומא לוריא , אלומה סקעת ,  אמירה מורג –ועדת הד הוק 

  .בחירת עורכת ראשית חדשה במקום אלומה

  .קביעת מועד לאסיפה כללית באפריל

  

  

  שרה גרדין: רשמה וסיכמה

  

  


