
 

1 
 

 

 

 סיכום ישיבת ועד מנהל של העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי 

 3.01.2023מתאריך  

 2022, סיכום שנת 2020-2024 - ישיבת וועד 

 באמצעות הזום  ישיבת הוועד נערכה 

 :  נכחו

   אפרת לוין  -חברות ועדת ביקורת 

נטלי גרקוב  יו"ר העמותה רותי אופיר    –חברי הועד המנהל   יו"ר עמותה  מוריאל  סגנית 

  נורית שניידר   בלה אליגולשווילי,,  מרינה פורר, הדס ספיר,   ורוניקה ליפשיץ,    כהן, יעל בן גל

 ויבגני .

קמיר    -גזברית  :  ונעדר אבו  ג'האן  ליבנה,  ג'סיקה  אשכנזי,  ביקורת  -שרית  עידן  ועדת 

   .רותי רדיאנו, וסטרוביציק 

 אופיר פתיחה: רותי דברי 

 תקציר הדברים: 

 2022מצגת פעולות במהלך שנת  •

עיון  • ימי  בביטאון,  מפרסום  הכנסות  ישנן  בנוסף  חבר.  מדמי  העמותה  הכנסות  עיקר 

 רעיונות לגיוס חברים חדשים לעמותה?  לחשוב על ותרומות. 

 , תל השומר איכילוב לעודד צוותם לרישום  יש בתי חולים שהשנה היה רישום דל   •

 לעודד אחיות לרישום 31.1.23 ב של אחיות קרינהיום עיון הקרו •

הסיעוד האונקולוגי  בימים אלו פורסם ביטאון בנושא "פליאציה"  שערכה יעל  טאון  יב •

 . כתבי עת 2השנה יצאו בליך תודה לחברי ועד העיתון על העשייה המרשימה  

גיליונות בשנה העלות בהחלט גבוהה צריך לנסות למצוא    2יתכן שנחליט על הוצאה של   •

 לעיתון  ספונסרים 

על כל ההשקעה    מרינה פורר, תודה רבה, רכזה את יום העיון  יום עיון שנתי היה מוצלח   •

, מרינה  לרכז את הכנס    מרים ניסים  השנה נבחרה   -27.06.23ב  יתקיים    הכנס הבא  ,

זה    תעזורפורר   ליום  את התאריך  לפנות  והשתדלו  ביומנים  . בבקשה רשמו  כמובן 

 חשוב שחברי הועד יהיו ביום זה . 

במליאה בכנס נשמח לרעיונות מאנשי הועד  רעיונות להרצאה  צריך להתחיל לחשוב על   •

. 

ומועמדים לפרסים ומלגות תקצירים  לכתיבה ושליחת  "  א  "קול קור  נוציא  בסוף ינואר   •

 ס השנתי .לאחיות בכנ

 

 ועדות של פעילויות במהלך השנה:  •
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o  ועדת ימי עיון ופעילויות 

o  ועדת פיתוח וחדשנות 

o ועדת שיווק ומיתוג 

o ועדת מלגות ופרסים   

o  ועדת קשרים בינלאומיים 

o  קשר עם מנהל הסיעוד 

o אתר העמותה 

o מרכזת כנס שנתי 

o  ועדת ביקורת 

   כל ועדה מציגה את הנעשה בשנה האחרונה ותוכניות לעתיד 

 ועדת פיתוח וחדשנות שיווק ומיתוג   נטלי:

לעומס   • הוועד  עבודת  בין  לשלב  יהיה  שניתן  כזה,  עבודה  אופן  ביחד  לגבש  נצטרך 

 הקיצוני המתקיים בעבודה היומיומית השוטפת של כל אחד מהחברים.

זאת בזמן הקרוב  לסיים  נצטרך    -"למה כדאי להיות בעמותה"  ברושור   התחלנו לכתוב •

 . בתי ספר לסיעודןבולשווק בבתי חולים, באתר, 

ראשונה מסוגה לאחיות אונקולוגיות     -מפגשים  3דנת חדשנות בת  ס  קיימנו  השנה   •

 וחדשנית האחיות שהשתתפו מאוד נהנו ולמדו   . סדנא מאוד יחודית  בישראל

התקיימו מפגשים אם חברת חשבו לפנות חברות שינהלו את האתר שלנו ,   -חידוש אתר •

. בדקנו  של העמותה כיום    אחראי על האתרה  -, ליאונל, עדיMEDNET"קליידוסקוף",  

עם האתר הקיים ולנסות לשפץ   החלטנו כרגע להשאר  חוזה שמציעים לנו מול עורך דין.

מציעים  .  אותו    שיהיו     1-2אנו  הועד  האתר  אנשי  על  אותו  אחראים  לחדש  שינסו 

 ולהכניס תכנים .

ב   • סיעוד  פעולות  והשקה של הרחבת  קיימנו הכשרה  "אסותא אשדוד"  חולים  בבית 

11.22 

 גם ביח רמבם החל בהכשרה של הצוותים לפעולות סיעוד   •

נהלים ותכני  העבודה שנעשתה  עי ה  • השונים בבניית  עמותה תרמה לרבות למרכזי 

 הדרכה  

 יו"ר ועדת ימי עיון ופעילויות   יוליה:

 במהלך השנה קיימו מספר ימי עיון  

כנס עם הרבה משתתפים שזכה לשבחים החלטנו לקיים כנס זה פעם    -   השתלותכנס   •

 בשנה  

 של פעולות סיעוד,  השקה  •

 יום עיון שנתי •

 כנס אימונותרפיה בדרום הארץ   •

 31.1.23יום עיון קרינה תוכנן   •

 27.6.23כנס שנתי מתוכנן  •

 מרינה:
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איתנו פונים אלי הרבה חברות תרופות לתת הרצאות בפורומים שלהם. הם בתחרות   •

 לצדנו  אותם  יס ריך למצוא דרך לגעל קהל וצ

 נורית:

 להגדיל פעילות בתחילת השנה כדי למשוך חברים חדשים •

באגודה   • פרונטאליים  מפגשים  לקיים  צריך  המנהל,  ועד  חבי  בית של  הייתה  עמותה 

 למלחמה בסרטן

 USAלקיים צעדה לגיוס כסף לעמותה כמו ב  •

 בלה:

 במהלך השנה  MASTERCLASSESלקיים כמה  •

 אחיות של קהילהגיוס  •

 ל יפעילות של עמותה אחרי סיום הלימודים באפרבתוכל להשתתף  •

 אחיות פחות משתתפות בכנסים אחה"צ . •

 רינה:

 שרותי תגיע להציג את עמותה  המציע -באגודה יתקיים קורס של פסיכותרפיה •

 אחיות של קהילה עשינו השנה כנס דרום, לא היה ביקוש גדול מצד של  •

 מוריאל:

החברים  לגייס   • את  לגייס  כדי  קשה  מאוד  עובדת  שלנו.  האחראיות  חדשים  חברים 

 .חדשיםה

 הדס: 

 שנים חברות בעמותה  3ריך לפחות צלשים לב שהמלצות על פרסים או מלגות  •

יאפשר לחסוך תקציב לשלם על אולם    -מציעה לעשות כל פעם כנס בבית חולים אחר •

 של כנס

 יעל:

 נים שונים )מיני כנס שנתי(כלהכניס לימי עיון ת •

 נשמע מעניין  לקיים צעדה באזורים שוניםרעיון  •

 דרך יו"ר של כל העמותה -ארגון האירופאיה עםקשר  •

 מרים: 

 מציעה לקיים כנסים עם לינה  •

 בית חולים שערי צדק מוכן לארח כנס של עמותה  •

 

 חלק מהדברים לא הוצגו בשל חוסר זמן:
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חברה   • עם  השרון,    -SIMPLIVIAפגישה  בהוד  ביקור  יום  הפעולה,  שיתוף  מציעים 

 התקדמות טכנולוגית, ציוד רפואי, תמיכה בטיול, מפגש מומחים 

 יש הצעה לקיים ביקור בחברה לגידול קנאביס רפואי  •

 התקדמות בנושא חידוש אתר  •

 ביטאון של עמותה  •

העמותה, מה הערך המוסף, יצירת  להסביר באמצעים שונים מדוע חשוב להיות חבר   •

 גאוות יחידה, העברת המסר שזו זכות להיות שייך לעמותה

גניקו • מאורולוגיה,  כירורגיות,  מהקהילה, ממחלקות  ואחיות  אחים  אונקולוגיה,  -לעניין 

לארגן כנס עם אגוד  יסיון  כנס משותף, נ  -מומחיות קליניות בטיפול תומך, מאף אוזן גרון

 רפואי המטולוגי 

 

 :רעיונות שהועלו על ידי המשתתפים במהלך כל הישיבהמסרים ו סיכום 

 אחראי מיקום  תאריך פעילות
ישיבות ועד המנהל,  

 נוכחות חובה 
 

 זום 3.01.23

 פרונטאלי  9.02.23

 פרונטאלי  7.03.23

 זום 13.04.23

 פרונטאלי  9.05.23

 זום 6.06.23

 פרונטאלי  6.07.23

 זום 1.08.23

 פרונטאלי  7.09.23

 זום 10.10.23

 פרונטאלי  9.11.23

  פרונטאלי  21.12.23

רוני )תיאום   
שעה ומקום 

 באגודה(

יום עיון משותף   \כנס
עם עמותת סיעוד  

אחרת בנושא  
משותף  ילדים,  

אונקוליגיה,  
 קרדיולוגיה...( 

 

בית חולים   3.23
 רמב"ם 

 יוליה+ מרינה 
 

ארגון  
MASTERCLASS   עם

 לינה
 

 בלה+ נורית מלון ?  10.23+ 04.23

 נורית+ אזור ?  05.23 צעדה של עמותה 
מרים, מרינה,  EXPO 27.06.23 כנס שנתי

   נטלי
יום עיון טיפול תומך  

 בקהילה
 רינה+   07.23
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בית חולים   09.23 יום עיון השתלות
הדסה עין  

 כרם 

+  דסיבגני+ ה
 מוריאל

יום עיון מתאמות 
 נושא

בית חולים   10.23
 בלינסון

ורוניקה+ יעל+ 
 עידן+ יוליה 

בית חולים   12.23 יום עיון קרינה
 תל השומר 

ענת )אחות  
אחראית מכון 

 קרינה( ?
שיתופי פעולה עם  

 עמותות מחו"ל
 

 רותי+   02.23מ 

סרטון מיתוג / סרט  
 תדמית של העמותה 

 בלה+ מוריאל  02.2023
 יבגני 

  \הוצאת ברושורה
 פלייר 

 

 / רותי   נטלי  31.01.23

 מרים   כל חודש 1.23מ  שיווק בפייסבוק
של   אתר  חידוש 

 העמותה
 ?  כל חודש 1.23מ 

פודקאסטים   הפקת 
ולצוות   הרחב  לציבור 

 הסיעודי
 

 ?  כל חודש 1.23מ 

במרכזים   ביקורים 
השונים,   הרפואיים 
משרד הבריאות, בתי  

 ספר לסיעוד 

2.23 
 רמב"ם  -3.23

4.23 
6.23 
7.23-   
8.23 

 הדסה עין כרם  -9.23
 בלינסון  -10.23

 תל השומר  -12.23

רותי, נטלי, יעל,   
ורוניקה, רוני 

)תיאום  
 הביקורים( 

 

 משימות 

ח לכתוב במייל חוזר  אנא הרגישו בנו ,א כתבו האם אתם מאשרים את התכנית אנ •

 אם יש קושי בשיבוץ זה.    או לשוחח אתנו

 . אחראיות על הנושא ותאריכים האם אתם מאשרים אנא כתבו במייל חוזר  •

 

 פורייה  מאחלת לנו המשך עשייה תודה לכל חברי הועד על ההשתתפות בישיבה 

 

    בברכה.   

                                                         רות אופיר יו"ר ועד העמותה  נטלי גרקוב ס/ יו"ר עמןתה 
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