
 

 רותי אופיר -דברי פתיחה 
 עם חברי הועד  היכרות ראשונית 
 דברי ברכה -ליויה 
 בקשה לשיתוף פעולההרצוג עורכת ראשית של העיתון   דניאלה -ביטאון , 

 עידוד הצוותים לשליחת מאמרים מחקרים ועוד ...
  לכן כולם מתבקשים  להיות חברי עמותה חייבים מנהל הועד הכל חברי

 להירשם בהקדם 
  לעמותה להירשם צוותיםלעודד חברי הועד ינסו  
 כל אחות זכות להירשם לשתי עמותות מקצועיות ולקבל הזכיר לאחיות שלל

 החזר תמורת הצגת חשבונית 
  יעזרו למרינה ליויה ורותי ילוו את מרינה פורר תרכז את יום העיון השנתי כולם

 מרינה 
  חשוב לעודד את הצוותים לשלוח תקצירים לכנס השנתי 
 שנתית תוך שבועיים כולל לוחות  יו"ר של הועדות מתבקשים להכין תוכנית

 זמנים 
  אבקש לשלוח סכום של ישיבות הועדות לרותי / רוני במייל 
  רוני מזכירת העמותה תסייע לכל אחד מאתנו בתהליכי העבודה ותיאום

 מפגשים 
 ועדות: חלוקה ל 
   רדין יוליהיו"ר הועדה   -ועדת ימי עיון ופעילויות  
 יעל בן גל נטלי / רותי יו"ר  :רשתות חברתיות  אתר העמותה 
  להגיש ולהמליץ על צוותים בקשה לעודד  -יו"ר הדס: מלגות ופרסיםועדת

 כולל סטודנטים . פרסים \אנשים למלגות
 בלה  נטלי, מוריאל, מרינה -חדשנות 

 ומיתוג  שיווק           

   יו"ר רותי רדיאנו  רות אופיר ועדת קשר מינהל הסיעוד 
 גיאהן, אפרתג'סיקה,  -ביקורת 



 

 יבגני, נטלינוריתיו"ר : ועדה של קשרים בינלאומיים , 
 

 סקר קצר לאחיות  -נורית: מזמינה להוציא קול קורא לאנשי תוכן מבחוץ, רותי
 כיצד רוצים לראות את האתר ורשתות חברתיות של העמותה  בשדה

 שרית, מבקשת לרתום אנשים להירשם לעמותה -גזברית 
 על האחות האונקולוגית מיתתד מציעה להפיק סרטון -בלה 
  כל חברי הועד ינסו לחשוב מה כדאי להראות בסרטון להעלות את המודעות של

 האחות האונקולוגית בארץ . שלחו רעיונות ומחשבות כדי שנקדם את הנושא 
 שמעוניינות לתמוך בעמותה  פגישות עם חברות תרופותנערכו  -נטלי 
 , של כל חברי הועדות על מנת שנוכל  תכנית עבודהלכן חשוב בהקדם להכין

 העמותה לשנה הקרובה פעילויות להגיש לחברות להשגת מימון  ל
 

 תודה רבה לכל חברי הועד על השתתפות מלאה בישיבה 
 מאחלת לכולנו שנה טובה ופורייה 

 
 

 מצרפת מצגת של הישיבה כולל רשימת חברי הועדות ופרטי התקשרות !
 

 


