
  

  10/01/2017פרוטוקול ישיבת וועד מיום 

  

  חן שטרית, פנינה בינדר, ורד קופל, אביתר ויצמן, רואי פלג, גור מלמד, מורן אופקנוכחים חברי וועד : 

  

  נוכחים שאינם חברים: ליאורה טבת

  עו"ס המרכז - הלנה לנדא אורחים:

  מארק טיטנשטיין            

  

  

  החלטות ועדכונים

 נבחר פה אחד. –העמותה ד"ר יצחק ברלוביץ  כנשיא  הצבעה כדי לאשר את מינויו שלהתקיימה  .1

אינו הולך לבית הספר כי אינו מסוגל ללכת מרחקים  –ליאורה עדכנה לגבי מצבו של אחד הילדים  .2

ארוכים וההורים אינם יכולים להחזיר. מצבם הכלכלי אינו טוב והם מתקשים לממן מוניות. חברת נובו 

. התקבל אישור להעביר לעמותה ₪ 4000נורדיסק נענתה לבקשתנו לממן את המוניות והיא תעביר 

 למשפחה את התשלום.

. הפקטור ייכנס  Aשמפתחת פקטור ארוך טווח להמופיליה   ROCHEעם חברת  גור וליאורה ניפגשו .3

 . חברת רוש זימנה אותנו למפגשי קהילה לומדת במשרדי החברה בהוד השרון.FDAהשנה לאישור ה 

 08:30-13:30המפגשים מתקיימים בין השעות 

  פנינה, ליאורה וורד יגיעו למפגש –בפברואר  19תאריכי המפגשים: 

  אנא עדכנו. –. אם אנשים נוספים מעוניינים ליאורה  – 21/05

  אם ישנם מעוניינים נוספים יש לעדכן. -פנינה וליאורה – 09.07

  אנא עדכנו. –אם אנשים נוספים מעוניינים  ליאורה, – 10.09

  

 –כל העלויות ממומנות ע"י רוש  -חברת רוש מקיימת כנס לעמותות חולים ממגוון מחלות במרס במדריד

  ט כי ליאורה תסע לכנס.הוחל

  

  - רשות הדיבור הועברה להלנה .4

הבהירה כי  –ישנה אפשרות להגיש החמרה הלנה הבהירה את נושא הזכויות בביטוח לאומי.  •

האחד קיבל תשובה  –בביטוח לאומי לא נתנו הנחיות ברורות אך היא הגישה שני חולים 

 בשורה זו לחולים. חיובית ובמידה והשני גם יקבל , הלנה תבקש מאיתנו להפי

 הלנה ביקשה מאיתנו לתרגם את זכויות החולים לרוסית וערבית. •

פנינה  –קמה וועדת היגוי בראשות הלנה ובהשתתפות  –הוחלט לקיים את פרוייקט "אח בוגר"  •

 וליאורה.



  

 עידכונים הקבוצות העבודה .5

 ללא תוצאות. –ורד יצרה קשר עם דורון אלמוג  •

מתקבל ללא תור  –להמופילי שמגיע עם דימום למחלקה בדקה עם דליה מה קורה  –חן  •

 ומטופל מיידית.

נציג של חברה לייעוץ פיננסי.מארק הציג את השרותים שהחברה נותנת והציע  –מארק טיטנשטיין  .6

 הוחלט שלא לקבל הצעה זו בשלב זה. –אפיק של שירותים מוזלים. 

  

  בפברואר בכפר סבא - 12הישיבה הבאה ב

  

  רשמה: ליאורה טבת

  

  

  

  

  

  

  


