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חברים וידידים יקרים,

המיפגש הבא יתקיים:
ביום חמישי ,ב' בטבת תשע"ב 26 ,בינואר  ,2012בשעות  17:45עד 20:00
בבי"ס רוממה ,רח' אורן 27א' ,חיפה.

נושא הערב " :פילוסופיה ולוגותראפיה"
אורחת הערב תהיה חברת הנהלת העמותה הלוגותראפיסטית דר' דידה קימור,
שקיבלה לאחרונה דוקטוראט בהצטיינות.
בהמשך המיפגש נביא דיווח על התוכניות לקידום פעילויות העמותה.
פגישת העמותה שלאחריה מתוכננת ליום חמישי א' דראש חודש אדר תשע"ב 23 ,בפברואר 2012
משעה  17:45עד לשעה 20:00
סביב הנושא "רשמים מכנסים שהתקיימו לאחרונה ,בהם תרמה הלוגותראפיה את חלקה"  +דיון.

חברינו ,ידידינו ומכרינו מוזמנים לקחת חלק בעשיה המשמעותית

אנא זיכרו ,ששעת ההתכנסות למיפגש היא .17:45
נודה לכם אם תוכלו להגיע בזמן ,כדי שנוכל להתחיל בשעה היעודה.
בתודה על העזרה.
הצעידו את העמותה קדימה!

עכשיו
info@logotherapy.org.il
או

www.logotherapy.org.il
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חברים וידידים יקרים,
המיפגש האחרון של העמותה  -מס'  ,16התקיים ביום חמישי כז' בחשון תשע"ב 24 ,בנובמבר  ,2011בבית ספר
רוממה בחיפה ,כשבמסגרתו התקיימה האסיפה הכללית השנתית ,בחירת הועד המנהל ,בחירת ועדת ביקורת,
ובחירת ועדות נוספות.
המפגש נפתח באיחולים לדוקטור דידה קימור לקבלת התואר דוקטור )בשבילנו דידה היתה דוקטור כבר מזמן(.
יהודית וגדעון דיווחו על כנס שהשתתפו בו באוניברסיטת חיפה – "חיים שראוי לחיותם" – הרצאות וסדנאות
בנושא חיים איכותיים ,בין היתר ברוח הלוגותרפיה.
גדעון סיכם בהרחבה ,בליווי מצגת ,את הפעילויות והתכנים ,שנדונו במיפגשי העמותה ,במהלך התקופה שבין
האסיפה הכללית הקודמת ואסיפה זו.
המעוניינים בכך ,יוכלו לקרוא את הדברים באמצעות הקשה על קישור זה.
דוריס ,גזברית העמותה ,הציגה את הדו"חות הנדרשים לניהול התקין של העמותה ,אשר מועברים לרשם
העמותות מדי שנה ,כמובא להלן:
] [1דו"ח כספי
הוצג הדו"ח הכספי ליום  31בדצמבר  2010תוך השוואת הנתונים לנתוני שנת –  .2009ניתן הסבר לגבי מבנה
הדו"ח הכספי ,נכסי העמותה והתחייבויותיה דו"ח הפעילויות וכל זאת לשנה שהסתיימה ביום .31.12.10
] [2דו"ח מילולי
הדו"ח המילולי )המדווח לרשם העמותות על היקף הפעילויות של העמותה( הוצג בפני האסיפה ,הדו"ח נסקר
תוך מתן הסבר לעצם מהות הדיווח .
] [3דו"ח ועדת הביקורת
כפי שהתחייבה העמותה בשנת  2009ועדת הביקורת לשנת  2010סקרה את פעילות העמותה מיום היווסדה
ועד ל .31.12.2010 -הועדת ציינה ,בין היתר ,כי העמותה ניסתה להרחיב את פעילותה ע"י הזמנת הרצאות
בנושאים שונים הקשורים בנושאי לוגותראפיה ,אשר מרחיבים את הידע והענין בתחום .חלק מחברי
העמותה הכינו חומר להפצה בקהלי יעד שונים ,כגון ,בפני תלמידים במערכת החינוך ,בפני רופאים וכו'.
הועדה סקרה את הדו"ח הכספי והמליצה לחברי העמותה לאשרו.
] [4דיון כללי
לחברי האסיפה התאפשר להגיב על הדו"חות והדיווחים ,שתוארו לעיל ,וכל זאת בטרם הבאתם לאישור בפני
האסיפה.
] [5אישור הדו"חות
כל הדו"חות כולל דו"ח ההנהלה ,הדו"חות הכספיים הדו"ח המילולי והרשום בדו"ח ועדת הביקורת אושרו
על ידי חברי העמותה ,לאחר קבלת הסבר מפורט ודיון בדו"חות.
] [6בחירת ועד מנהל )הנהלה(
כחברי הועד המנהל נבחרו:
גב' מילול יהודית – יו"ר
גב' כהן דוריס – גזברית
גב' הורויץ חיה
גב' דוחובני עדה
גב' שמחה אלינה
גב' רוסו-נצר פנינית
] [7מינוי ועדת הביקורת
כחברי ועדת הביקורת נבחרו :ד"ר סגל ערן ומר שפירא ברוך.
] [8שונות:
• הוחלט כי חברי ההנהלה יעבדו בועדות וישתפו חברים אחרים בעבודתם .הושם דגש על כך ,שכל חברי
העמותה ומשתתפי האסיפה מוזמנים לקחת חלק בפעילות הועדות למען הפצת הלוגותראפיה באמצעות
העמותה .הוחלט גם על הכנת "מארז )קיט( נושא " )למשל חינוך(.
• נקבעו דמי חבר לשנת  .(₪ 200) .2012יבורכו המשלמים בהקדם והמצטרפים לעמותה.
U

U
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בהמשך ,הועלו רעיונות לפעילות בשנה הקרובה ,בתחומי עיסוק שונים אשר ישלבו לוגותראפיה במקצועות
השונים ,ברוח ההנחה הבסיסית של דר' ויקטור פראנקל ,שהלוגותראפיה מתחברת אל כל מקצוע אנושי ,כמו:
לוגותראפיה וסיעוד
לוגותראפיה וחינוך
לוגותראפיה וכלכלה
לוגותראפיה ופסיכולוגיה חיובית
לוגותראפיה וניהול
לוגותראפיה ורפואה
לוגותראפיה ופרישה מהעבודה
לוגותראפיה בזיקנה
ועוד ,כשהמטרה היא להכין תשתית שלל ערכות פעילות לנושאים השונים המותאמות לאוכלוסיות שונות
ומיוחדות.
המפגש הבא נקבע ליום חמישי ,ה ,26/1/12 -במקום "הקבוע" – בית הספר "רוממה" ,ברוממה החדשה ,בחיפה,
ברחוב אורן 27א' ,לאחר שנאלצנו לדחות את מיפגש ה 29 -בדצמבר .2011

לסיום ,אנו חוזרים ופונים אליכם חברים ,ידידים ואוהדים בקריאה ,אולי נדושה כבר ,אך הכרחית ,למורת רוחנו,

אנא סייעו לעמותה להמשיך ולהתקיים
תוכלו לעשות זאת ,באמצעות משלוח דמי חבר וידידות שנתיים צנועים בסך של . ₪ 200.-
זהו הבסיס הכספי היחיד ,כרגע ,המאפשר לעמותה לממש את מטרתה  -להפיץ את הלוגותראפיה ועקרונותיה,
למען קיום חיים משמעותיים ושיפור איכויות החיים.
השנה שילמו לעמותה רק מתי מעט את דמי החבר והידידות ,ותרומתכם המסייעת חשובה ביותר כדי להמשיך
ולקיים את פעילויות העמותה ותחזוקתם )כמו קיום המיפגשים החודשיים ,שליחת ההודעות והמידעונים ,שימור
האתר והמשך בנייתו וכד'(.
סייעו נא לענין המשותף לכולנו ושילחו בהקדם את דמי החבר והידידות השנתיים ע"ס  ₪ 200.-בהמחאה )למוטב
בלבד( ,לפקודת העמותה ללוגותראפיה בישראל ,רח' מרטין בובר  ,4חיפה  ,34861או לת.ד 3815 .חיפה .31037
בתודה בברכה
יהודית מילול
יו"ר העמותה

דוריס כהן-מילנר
גזברית העמותה

גדעון מילול
נשיא כבוד לעמותה
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