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 יכום דיון בנושא: ס

 עמותה לקידום הסיעוד הגריאטריה  עדו פרוטוקול ו

 25.08.20 תאריך הדיון: 

 דיאנה דבורקין  מנהל הדיון: 

 אירית שפיר   רשם: 

 טובה דביר, רבקה אוברציגר, דיאנה דבורקין, אירית שפיר  משתתפים: 

  חסרים: 

 העמותההמנהל  רי ועד בכל ח לידיעה: 

 

 

 סיכום החלטות/משימות:  

אחראי  תיאור  נושא  
 ביצוע 

 החלטות תאריך יעד 

העברת מידע  1
עמותה  הלגבי   

הועבר מידע לגבי  
פעילות העמותה החל 

ראש  תליושב 2014מ
ה ולמזכירה החדש  

   טובה דביר 

ניהול הוצאות  2
 כספיות 

טובה  -מורשי חתימה
 דביר ורבקה אוברציגר 

טובה דביר  
ורבקה 
 אוברציגר 

במהלך  
2021 

מורשי חתימה יישארו  
ללא שינוי וינהלו 

רישום ואישורים עבור  
הוצאות והכנסות 

עמותהה  

אישור ניהול תקין   3
   2020ל

מנהלת   נמצא בטיפול
 חשבונות

עד מרץ 
2021 

 

  46אישור סעיף  4
 לתרומות 

קיבלנו סירוב לקבלת 
אישור עקב מחסור  

בפעילות למען  
רואה  עדר יהקשישים, ה

חשבון שחותם על 
דוחות מאזן ומאזן נמוך  

  של העמותה

אירית 
  שפיר

ודיאנה 
 דבורקין 

עד 
01.10.20 

להעסיק רואה חשבון 
במקום מנהלת  

 חשבונות
בחירת רואה חשבון  

הצעות מחיר  3לאחר   
הגשת מכתב ערעור 

 לרשם עמותות
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עו"ד נדרש לחתום על  עו"ד לעמותה 5
 דוח מאזן שנתי

אירית 
 שפיר

עד 
01.10.20 

נחיצותו במידה   קייבד
 ומועסק רואה חשבון 

תכנית עבודה  6
2022-2021ל  

דו הכנת תכנית עבודה 
שנתית הכוללת את כל  

פעילויות העמותה. 
חברי העמותה 

מתבקשים להעביר 
ליושב ראש העמותה  

כולל  רעיונות לפעילות
הרחבת הפעילות למען  

 הקשישים בקהילה  

דיאנה 
 דבורקין, 
אירית 
 שפיר

עד 
01.10.20 

הכנת תכנית עבודה  
אחראיים  בחירת כולל 

והעברתה  על הביצוע
  המנהל  לידיעת ועד

 העמותה
דיאמנט   ולצפי הילל

אחראית על 
סטנדרטים בסיעוד  

 הגריאטרי  

"רגע של רוגע "  7
חיזוק החוסן  

לצוותים בתקופת  
התפרצות נגיף  

סדנא קורונה .
חוסן לאחים  

במוסדות   ואחיות
גריאטריה  

 וקהילה 

 המשך פעילות
ת ומתן סדנא בדיקת 

 חוסן לקשישים

אמנדה  
קלר ואירית  

 שפיר

  עדחברי הו 03.09.20
מתבקשים לעזור 
ברישום במקומות  

 עבודתם

חידוש דמי   8
 חברות

רוב חברי העמותה לא 
 משלמים דמי חברות

העברת מכתב אישי   01.09.20 טובה דביר 
לחברי העמותה עם 
עדכון לגבי פעילות  

העמותה ובקשה 
ותלשלם דמי חבר  

עקב מצב  9
הקורונה אין  

כנסים 
חוץ   והשתלמויות

. מוסדי  
דרך העמותה   

ניתן לארגן  
 השתלמויות בזום 

ע" צוות מרצים  
ולבקש מאקדמיה 

להכיר במוסדות 
הגריאטריה 

המשתתפים 
כהשתלמות חוץ  
מוסדי לצוות רב  

 מקצועי . 

בצל קורונה כל  
 .    השתלמויות בזום 

שוב שהשתלמויות ח
כנסים / ימי עיון /  /

סדנאות / קורס הכשרת  
שעמותה תארגן  צוות 

למוסדות יחשבו   
 כהשתלמויות חוץ 

 מוסדית 

דיאנה 
 דבורקין 

עד 
15.10.20 

ת לקבוע פגיש
עם צפי  התייעצות 

, להציג  דיאמנט הילל 
תכנית עמותה 

כולל   2021-2022ל
לימי השתלמות תכנון 
להכיר ולבקש בזום  

במוסדות הגריאטריה 
כהשתלמות חוץ  

מוסדית לצוות רב  
בנושאים  מקצועי  

בתחום   םהרלוונטיי
)ראה  .הגריאטריה 

הסבר מפורט 
בתוכנית עבודה 

והצעת קורס  
( השתלמות   
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קידום קורס  10
הסמכה נוסף  

 לאחיות מעשיות 

  1קורס 
נפתח 

   10/2020ב

דיאנה, 
אירית ,  

 סימה 

עד   
15/10/20 

פגישה עם צפי   
 ומנהל הסיעוד 

 


