
  

  

  

  

  20173/091/פרוטוקול ישיבת וועד מיום 

  

  רואי פלג, ורד קופל, אביתר ויצמן, גור מלמד, מורן אופק נוכחים חברי וועד :

  אלבז(מילואים)פנינה בינדר, שי חן שטרית,  -חסרים

  ענבל סילברה, נוכחים שאינם חברים: ליאורה טבת

  

  החלטות ועדכונים

רחוב  RAYבאפריל באולמי  04חברת ההשקעות הראל הזמינה אותנו לכנס לקוחות שיתקיים ב .1

תל אביב. מטרת הנוכחות שלנו היא לדבר עם הנוכחים אודות העמותה. רחל סיני ב 14השלבים 

 העמותה יגיעו ורד וליאורה.מ הוזמנה אף היא ותגיע.

במאי במשרדי רוש. ורד  21ב  -כיצד לספר סיפור - נושא המפגש הבא -קהילה לומדת של רוש .2

 התחייבה להגיע.

מי שיכול להגיע אנא  –בנושא ביטוח  10:00-13:00בין השעות  28/03מפגש עמותות חולים בפייזר ב  .3

 עדכנו את ליאורה כדי שתוכל לרשום אתכם.

הממצאים  –ליאורה מסרה את תוצאות הסקר שנערך בין משפחות שהיו בסוף השבוע האחרון  .4

להמשיך במתכונת דומה. מבקשים שגבי והלנה יעשו קבוצות  המשפחות רוצותהחשובים : בסך הכל 

עם הילדים והאחים ויוותרו על קבוצת הורים ושסוף שבוע יתקיים באוויר פתוחה יותר במהלך האביב 

 ו בית הארחה קיבוצי.במקום כמ

ומעלה. הפעילות כולה במימון  9באפריל נקיים את יום ההמופיליה בפעילות אתגרית לגילאי  18ב  .5

 נובונורדיסק. 

ליאורה מסרה רשמים מהכנס במדריד שהיה בסימן הגברת הקול והמעורבות של החולים ועמותות  .6

 החולים בקבלת ההחלטות. 

עות לכן הוחלט לנסות לפרסם בשיתוף המרכז את סיפור מהכנס היא הגברת המודהתובנות אחת 

ליאורה תבדוק אפשרות לשת"פ עם העמותה   לפנות לגל ולהתייעץ איתו. -הילדים הפלשתינאים.

  הפלשתינאית

סוכם מבנה הכנס השנתי. צריך לסגור לגבי מקום. ליאורה תיבדוק את סמינר לווינסקי ואת עזריאלי.  .7

 פתיחה+משחק הכרות -  09:30תכנית הכנס תתחיל ב 

  על זכויות.הרצאות של גילי על חידושים והלנה  -09:45-10:30

  סיפורים אישיים -10:30-11:00

  הפסקה  11:00-11:30

  הצגת התכנית השנתית, מלגות, בחירות ואישורי דוחות  -11:30-12:30

 ארוחת צהריים – 13:30



  

 

ליאורה תתחיל לגבש את ועדת הבחירות לקראת הכנס השנתי בו יתקיימו בחירות. השמות המוצעים:  .8

הבחירות לוועד יתקיימו  רואי יבדוק עם אימו וליאורה עם לינדה וגיורא. - מרלן פלג, גיורא קידר לינדה

בכנס הקרוב. ההצבעה תהיה בפתקים בכניסה לכנס עד לאחר ההפסקה. יש לבקש מהמועמדים 

היכרות" עם המועמד (כולל תמונה) שנוכל לשלוח למוזמנים, ולתלות באולם קבלת למלא "טופס 

 הפנים.

זמין לא הטיפול מסתבר ש –פגישה בנוגע לטיפול בהפטיטיס סי  לתאוםלדר ברלוביץ תפנה ליאורה  .9

 .על ידי סגל רפואי טיפול ביתי חוקיות . כמו כן יש להתייעץ עם ברלוביץ לגבילכולם

היא  –לזרי (הבת של דר שדן) תעשה את המחוייבות האישית במסגרת בית הספר אצלינו דנה ל .10

 תסייע בפעילות ותארגן את רשימות החולים והכתובות.

  

  

  

  .14א דירה 4רבקה גובר  –כפר סבא  אפרילב - 27הישיבה הבאה ב

  .הבאה בהתפתחויות בנושאים שלקחתם על עצמכם ברטרית אנא עדכנו את הנוכחים בפגישה

  

  רשמה: ליאורה טבת

  

  

  

  

  

  

  


