
 

 

 

 8002ביוני  11יום רביעי 
 8002 ייונ 11סיכום ישיבת וועד מתאריך הנדון: 

 
 .בתאריך שבנדון התקיימה ישיבת ועד .1
 
רן יהודה, אלי וישניצר, פנינה בינדר, רונית עזאני  חיים וייסמן , ורד קופל,אבי יעבץבישיבה נכחו: גור מלמד,  .8

  .והח"מ
 .אמיר נאור :ונעדר      

 
 ו בישיבה:להלן הנושאים שעל .3

 לפירסום באתר. 8002  ממאיפרוטוקול ישיבה  אושר .א
בארה"ב  עדכן את חברי הוועד. תביעת  HCVדני מור שנכח בחלקה הראשון של הישיבה בנושא תביעת  .ב

ישראל נדונה )שלישית במספר( ונדחתה. האלטרנטיבות העומדות כרגע בפנינו הן או לערער או להגיש 
רנטיבות יתרונות וחסרונות משלה כפי שהוצגו בישיבה. עומדים בפנינו תביעה בארץ. לכל אחת מן האלט

יום בהם ניתן להגיש הערעור שסיכוייו לא גבוהים אולם האופציה לזכות בערעור קיימת.  180כעת 
היתרון להגשת ערעור הוא גם בעובדה שאנחנו חלק מהתהליך במידה ותבוא הצעת פשרה מטעם 

 התביעה. 
במקביל ינסח דני מור מכתב עידכון לתובעים המעדכן בהתפתחויות ובאלטרנטיבות, יוגש ערעור,  -סיכום

 אם וכאשר נגיע לכדי מצב של הגשת תביעה בארץ יצריך הערכות מטעם התובעים.
ורד והח"מ מודות על  -ורד והח"מ עידכנו את פורום החברים עידכון ראשוני על הכנס באיסטנבול .ג

 עמותה בכנס . יופץ עדכון בכתב על רשמים חוויות ועידכונים מהכנס.ההזדמנות שניתנו להן לייצג את ה
חיים ויסמן, נמצא בקשר רציף עם עו"ד יעל שמואל זימן , עידכן על ההתפתחויות האחרונות  –קרן שור  .ד

בנושא. ישנה קביעה של הקנדים שההסכם יחתם מול "קרן ידידי עלה" שטרם סיימה את תהליך ההקמה 
על הסכם שאינו מול ישות משפטית מוגדרת. בנוסף עולה סוגיית "ראויים לתרומה"  ואנו מנועים לחתום

שעל פי החוק הקנדי איננו עומדים בהגדרה מעצם הייותנו גוף הפועל מחוץ לטריטוריה הגאוגרפית של 
. אנו ממתינים לסיום אישור הקמתה קנדה. כמו כן יש רצון שיצורף להסכם מסמך כוונות של גברת שור

 נראה כיצד מתקדמים. של "קרן ידידי עלה" ואז
עלה נושא העומס על חברי הוועד בתדירות מפגשים חודשית. הסיכום ,  –תדירות קיום מפגשי וועד  .ה

 ישיבת וועד תתקיים בטווח של עד חודשיים לכל היאוחר ועל פי צורך תיפעולי בפרט.
סוכם כי בכל פרוייקט חדש שיתפתח הוועד יהיה שותף להערות  –חדשים  תהליך יצירת פרוייקטים .ו

 יופץ לעיונם והערותיהם של החברים. PGDהמלצות על פי תפיסתו את הפרוייקט. פרוייקט 
אלי והח"מ נפגשו עם צוות המחלקה בבית חולים רמב"ם בחיפה )פרופסור בני ברנר,  –פגישה ברמב"ם  .ז

ב( הפגישה התנהלה באופן חיובי, הושגה הסכמה לשיתוף פעולה בין סגלי ד"ר רון הופמן והאח גלב סחרו
 בתי החולים.

 עידכונים שוטפים: .ח
 עבור פרויקט הקייטנה מטעם חברת מרבל.₪  18,000נכנסה תרומה על סך  .1
 התקיים בהצלחה השתתפו כמאתיים חברי עמותה וסגל בית החולים. –יום כיף  .8
 . חברי הוועד נתבקשו לחשוב על נושאים לכנס.8002טמבר בספ 18נקבע תאריך לכנס  –כנס שנתי  .3
במימון עצמי של חברים על פי המלצת  HCV–ד"ר מאור נפגש עם שרינג פלאו בנושא תרופות ל  .4

 רופא בלבד והכוונה שמסתמנת היא מציאת פתרון מערכתי של חברת התרופות לנושא.
טנה. ורד פנינה ורונית תיפגשנה הח"מ עידכנה באשר לתמונת ההערכות לקיי –קייטנת הזרקות  .5

 .בשבוע הבא עם הח"מ לסגור תוכנית לקייטנה
 .8002יולי  82 -תאריך לישיבה הבאה נקבע ל .ט
 אחריות הח"מ. –אחר פרויקטים בצרוף לסיכום ותשמש למעקב  .י

 בברכה. .4
 
   

 
 מנכ"ל עידית אביבי,  


