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 20.9.16סיכום ישיבת וועד העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי 

 

נכחו: שרה גרדין, דליה גורדון, קרן ארפי, בלה אליגולשוילי, יעל בן גל, שרית אשכנזי, אילנה 

 קדמון, ענת פק, רותי רדיאנו, שרית כדורי, מיכל גולפור, ליויה כסלו

 נציגת וועדת ביקורת: אפרת לוין

  על פרטי רשימת חברות ועד העמותההיכרות, הגהה 

 חלוקת תפקידים 

o .גזברית: שרה גרדין 

o  הגהה ובדיקת קווים מנחים הנגזרים מתקנון העמותה: מיכל גולפור. כל חברות

הוועד מתבקשות לקרוא את תקנון העמותה והקווים המנחים הנמצאים באתר 

ים . אם יש הערות על הקוו1.11.16העמותה. יש לאשר קריאה עד תאריך 

המנחים, יש לשלוח למיכל עד תאריך זה. מיכל תרכז את כל ההערות ויחד עם 

 ליויה ידונו בשינויים שיבוצעו. 

o  קשר עם ארגונים ואנשי מקצוע מחו"ל: אילנה קדמון ויעל בן גל. אחת לחודש

 -וה EONS -יערך סיכום הדברים החשובים והרלונטיים שנשלחים על ידי ה

ISNCC סיכום יישלח ברב מסר לחברות העמותה. כמו כן )בו אנו חברים(. ה

תרכזנה שיתופי פעולה עם ארגונים ואנשי מקצוע מחו"ל. פעילות ראשונה: 

 .29.11.16 -אירוח של פרופ' צ'לי מאיטליה לצורך סדנא לחברות העמותה ב

o .הידוק הקשר עם מנהל הסיעוד: רותי רדיאנו 

o קשות לעבור על האתר, עדכון אתר העמותה: שרית כדורי. כל החברות מתב

 להכירו ולהציע הצעות לעדכונו, במידה ויש הצעות כאלה. 

o  ועדת מלגות ופרסים: יו"ר הועדה: קרן ארפי; חברות הועדה: דליה גורדון

 ושרית כדורי.

o  ;וועדת ימי עיון, השתלמויות ופעילויות מיוחדות: יו"ר הוועדה: שרית אשכנזי

ות הוועדה: בלה אליגולשוילי, מיכל מרכזת יום עיון שנתי: קרן ארפי; חבר

 גולפור, ענת פק, יעל בן גל, אילנה קדמון.

o .וועדת ביקורת: אפרת לוין, רותי אלקיים, רותי רדיאנו 

 

  טופסי הרשמה לעמותה: חברות הוועד מתבקשות לעבור על טופס ההרשמה החדש

 . 1.11.16לעמותה )המצורף כקובץ נפרד( ולשלוח הערות עד תאריך 

  עלויות: הכנסות והוצאות. הוחלט להעלות את תשלום הפרסום בכנס השנתי. לאחר שנה

נעשה הערכה תקציבית מחודשת. לעת עתה לא יועלה תשלום חברות בעמותה. התשלום 

 שח.   220 -שח עד סוף מרץ ומאפריל 180יישאר על 
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 זו תאפשר פרסום האם כדאי ליצור אפשרות ליצירת קוד כניסה אישי )קיום אפשרות כ

 מאמרים על ידי חברות בעלות גבוהה יותר(? הוחלט לעת עתה לא לקיים אפשרות כזו. 

 מערכת  ביטאון: חברות הוועד מתבקשות לשלוח המלצות לסוקרות, המלצות לחברת

 .1.11.16העיתון עד תאריך 

  צילומים באירועים ופרסום באתר. לאחר דיון עם עורך דין העמותה, כיון שמדובר

בפרסום תמונות של חברות העמותה באירועים שהעמותה מארגנת, כאשר המצולם מודע 

לכך שהאירוע מצולם ועלולים לצלם גם אותו, פרסום תמונות אלה באתר, אינו מהווה 

. לשלוח רב מסר על הכוונה לפרסם תמונות 1הפרה של חוק הגנת הפרטיות. הוחלט: 

להצהיר על הכוונה לצלם ולפרסם תמונות . בתחילת כל אירוע 2באתר.  2015באירועי 

. בטופס ההרשמה לעמותה לשקול להוסיף רובריקה להסכמה על פרסום 3באתר. 

 צילומים שצולמו באירועי העמותה.

 ף הגריאטריה במנהל הסיעוד, עמותת: אג2017 -שיתוף פעולה עם עמותות אחרות ב 

 תמיכה, כנס של מספר עמותות בסיעוד בספטמבר הבא.


