
 

 
8552מאי  50יום שני   

 8002 מאי 5סיכום ישיבת וועד מתאריך הנדון: 
 

 .בתאריך שבנדון התקיימה ישיבת ועד .1
 
  .והח"מ חיים וייסמן , ורד קופל,אבי יעבץבישיבה נכחו: גור מלמד,  .8

 , רונית עזאני, פנינה בינדר, , אמיר נאוראלי וישניצר, רן יהודה :ונעדר      
 

 שיבה:להלן הנושאים שעלו בי .3
 לפירסום באתר. 8552 מרץ פרוטוקול ישיבה מ אושר .א
גור לא יכול לנסוע והנושא עולה לבחירת נציג חדש. ורד  –איסטנבול  WFHנושא נציג וועד לנסיעה לכנס  .ב

ואבי הביעו את רצונם לנסוע. יופץ מייל לחברי הוועד לבחינת מועמדים נוספים אפשריים ולצורך קבלת 
 החלטה.

שיתקיים באיסטנבול בתחילת יוני  WFH-את הרופאים וסגל המפורט מטה לכנס של ההוועד מאשר יצי .ג
(1-6.) 

ציפי ד"ר שדן ללזרי, ד"ר מודי משגב, ד"ר אהרון לובצקי, ד"ר גילי קנת, ד"ר אורי מרטינוביץ, ' פפרו
בלין צד"ר נורית רוזנברג, ד"ר אהובה ליבוביץ, רימה דרדיק, בשרי דליה, אבני דלית, ד"ר שטראוס, 
פרו' גולן גבי, טיקטינסקי רחל, ד"ר , , רביד ברוריהורון דוד פרופ'הופמן רון, סחרוב גלב, ד"ר אריאלה, 

 לבנת תמי, אביבי עידית ונציג הוועד שטרם הוחלט מי יהיה.ד"ר מייק היים, 
שלבים הוועד מודה לחיים ויסמן על פעילותו המקיפה ורבת המאמץ בנושא שור. הנושא הגיע ל –קרן שור  .ד

 של מו"מ בין עורכי דין, והופקד בידיה של יעל שמואל היועצת המשפטית של על"ה.
   יעל העבירה לאד מסמך עמדות שלנו בו הציגה את עקרונות  העמותה אנו ממתינים להתייחסות עורכי       
 הדין בקנדה.      

 הוועד מחזק את ידיה של סיגל על העבודה היפה בנושא הסקר שנערך. .ה
 מאושרת על ידי הוועד. –השתלמות מקצועית בנושא גיוס כספים לסיגל  .ו
 שקלים מכל משתתף לכרטיס. 15הוועד מאשר ההוצאה כאשר יגבה סך  –יום כיף בשפיים  .ז
 .8552מי מהוועד שמעוניין להגיש מועמדות יש לעשות זאת עד סוף מאי  –בחירות לוועד העמותה  .ח
הטבלה  ,קבועים או חד פעמיים שמתנהלים פרויקטים  תשמש למעקב על –טבלת מעקב פרויקטים  .ט

 אחריות הח"מ. –אחר פרויקטים מופצת בצרוף לסיכום ותשמש למעקב 
 עדכונים שוטפים: .י

 במאי העמותה מברכת אותו ותשתתף בטקס. 88-אורי מקבל פרס בית חולים ב .1
 ע"מ.טק מארוול סמי קונדקטור ישראל ב-ע"י חברת היי₪  18555אושרה תרומה על סך  .8
 פאונד מרגון לילדים עם צרכים מיוחדים מלונדון. 1055התקבלה תרומה של  .3
 מאינטל ישראל.₪  3055נתקבלה תרומה ע"ס  .4
 פרו מרטינוביץ וד"ר אלדד דן חזרו מכנס קרישה בווינה . .0
התקיימה פגישה עם מד"א בנושא צמידי זיהוי הועבר עידכון, סטטוס נוכחי פניה לשנקר ובצלאל  .6

 .לעיצוב צמיד
מ. הבריאות פנה לעמותה ומבקש להיפגש בנושא תוכנית מניעה ביקשתי מאורי להתלוות אלינו  .7

 פגישה תתואם דרך המרכז הארצי להמופיליה.
יולי בנווה אילן, התקיימה פגישה עם החברה להגנת הטבע על  84עד  81נסגר תאריך  –קייטנה  .2

 תוכנה של הקייטנה והם צריכים להגיש הצעה לתוכנית.
 

 .8552 יוני  11ריך לישיבה הבאה תא .4
 
  בברכה. .0

 
 

 מנכ"ל עידית אביבי,  
 
 


