
  קצת אחרת....  חוזרים"עלעלים"
  

  ,חברים שלום
  

אנחנו מצרפים . יוצאים לדרךאנו ו,  להרחיב את פעילויות העמותה לחבריםהחלטנו
  .2010תוכנייה שמפרטת את פעילויות העמותה עד דצמבר 

  .2010 מאז ינואר נעשהמה קצר מכיוון שזו פעם ראשונה נצרף גם עדכון 
  .'הודעות חשובות וכו, טפיםננצל במה זו גם לעדכונים שו

  
  ,לכולנוונוגעים נושאים החשובים 

  
כספי תרומת משפחת שור בקנדה מבכנס השנתי הקרוב נחלק מלגות  •

 .יעלה בקרוב לאתר שלנולמעוניינים בהגשת מועמדות למלגה טופס בקשה 
באינטרנט ובעיתון " מעריב"מוסף הבריאות של מצורפת כתבה שפורסמה ב •

 .2010 אפריל 17-יום ההמופיליה העולמי שהיה ב לאור "יתד נאמן"
ביטוח נמצא פתרון לפוליסת כתוצאה מפעילות העמותה מול חברות הביטוח  •

, 052-8941061: ניתן לפנות למר יעקב שכטר טלפון. להמופיליםחיים 
ובתחום של פוליסות בריאות  .צרכיוהתחייבות למתן פיתרון איש איש על פי 

 .052-6000669 למר דני שני טלפון
  
  

   2010 מתחילת שנת נושאים בהם עסקנו
  
 היום טיפול בקידום פרויקט שיפוץ חדר המתנה במרכז הארצי –ינואר  •

מול התורמת מחודש ומותאם הפרויקט נמצא בשלב חתימת חוזה , להמופיליה
  ".שרי אריסון"קרן 

ל בעלות ש,  צמידי זיהוי לחברי העמותה על פי פניית החבריםהוזמנו –שוטף  •
 .)לצמיד ₪ 80-150במקום עלות של  (לחבר ₪ 20

) כלל פיננסים ואי בי אי( שני בתי השקעות עם נחתמו הסכמים היום –ינואר  •
 הקרן המיועדת לחלוקת מלגות ללימודי המשך –" קרן שור "לטיפול בכספי

 .להמופילים
) מגדל וכלל(מגעים מול שתי חברות ביטוח גדולות מתקיימים  היום –ינואר  •

 .ושא פוליסת ביטוח חיים ובריאות להמופיליםבנ
 מפגש מתגייסים במרכז הארצי להמופיליה בשיתוף צוות נערך 19/02/2010 •

חיילים היום , חיילים משוחררים שלנו, ל"ראש מדור מתנדבים בצה, המרכז
 .ומועמדים לשרות בתקופה הקרובה
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  תוכנייה
  
  
  

אנו מקווים לשיתוף . תוכנייה המפרטת את פעילויות העמותה המתוכננות לשנה זומצורפת 
לכל ארוע . פעולה שלכם ולהשתתפות בארועים אותם העמותה מתכננת להוציא לפועל

לקראת קיומו יהיה עדכון או תזכורת באתר וכן על לוח המודעות במרכז הארצי 
אנו מקווים שתהנו ותקחו .  מראשהשתתפות בארועי העמותה מצריכה רישום. להמופיליה

  .חלק בעשייה המחודשת
  

יום כיף משפחות לפתיחת הקיץ בפארק המים , בשבוע' יום ה 20/05/2010 •
מרטינוביץ או אצל ' רישום מראש אצל רחל סיני מזכירתו של פרו, לכרטיס ₪ 15בעלות של (.שפיים

  )עידית אביבי
  

טיול למשפחות חברי (. זכרון יעקב, טיול משפחות חוף דור, יום שבת 19/06/2010 •
בכלי הטיול , יש להרשם מראש, מזון באחריות כל משפחה המצטרפת לטיול, הטיול מותאם לחברים, העמותה

  ).ללא עלות כספיתרכב פרטיים 
  

סורוקה והדסה , ם"רמב(למרכזים רפואיים " גשר" שבוע 13-17/06/2010 •
 המודעות של המרכז הארצי מועדים מפורטים יפורסמו באתר ובלוח) ירושלים

דשטיין העובדת לגינה גו' והגבת העמותה "ביום זה תקיים מנכלי. להמופיליה
  ).אנא עקבו אחר התאריכים באתר(.יום פתוח במרכזים אלוהסוציאלית של המרכז 

  
 .ארגנטינה,  בבואנוס איירסWFH השתתפות בכנס 10-14/07/2010 •

  
חשיבה "הרצאה וקפה בנושא מפגש חברים בשבוע ' יום ד 21/07/2010 •

, הודעה על מיקום המפגש תהיה באתר(.עם מר רפאל כהן" יצירתית והשראה לחיים
 ).הפעילות מצריכה רישום מראש והינה ללא תשלום

  
 . לילדי העמותהה קייטנ9-12/08/2010 •

  
 )י היפה בגני יהושוע"במתחם א(".עלה" כנס שנתי עמותת 16/09/2010 •

  
טיול משפחות , בשבוע' יום א, מ סוכות"חוה' ג (.לוסיה הדתיתטיול לאוכ 26/09/2010 •

 ).באווירת חג הסוכות, באוטובוס
  

, מקבלי מלגות( מפגש דור צעיר במרכז הארצי להמופיליה 03/11/2010 •
 ).חיילים ומועמדים לשרות ביטחון

  
 . קיום ארועי חנוכה פסטיגל ומותק של פסטיגל12/2010 •
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______________ תאריך הגשת הבקשה 
 
 

   עמותה לחולי המופיליה –" עלה"מאת טופס בקשה למלגת לימודים 
__________  :ל"לשנה

 
 

 _____________.ז.ת______________ : שם פרטי____________   : שם משפחה
 

 _______________________________________________: כתובת קבועה
 

_______________ : נייד____________:טלפון בעבודה_______ : טלפון בבית
 
 

_______________________________________________ : דוארמשלוח כתובת ל
 

 E-mail:_____________________________________________________   ( שדה חובה )
 

__________ : יהשנת על__________   : ארץ לידה_________  : תאריך לידה
  

_____________ : ארץ לידה של האם________________  : ארץ לידה של האב
 

רווק         נשוי          גרוש         אלמן : זכר            נקבה       מצב משפחתי:          מין
 
 

________________________            : מגמת הלימוד               _____ : מספר ילדים
 

לא /קיבלתי מלגה בעבר מקרן שור כן        _________________: מוסד לימודים 
 

____________ לא                   אם כן סכום המלגה /מקבל מלגה ממקורות נוספים כן
 

______________  : סיום שנת(  הקף בעיגול)  5   4   3    2    1שנת  לימוד     
 
: יש לצרף 

קורות חיים 
צילום תעודת זהות 

תמונת פספורט 
אישור רפואי  

אישור לימודים עדכני מחודש הגשת הבקשה 
אישור עדכני ממוסד הלימודים לגבי גובה שכר הלימוד השנתי 

 
 

 
לכתוב מכתב תודה בשפה  היה ותאושר לי מלגה הנני מתחייב , הריני מצהיר בזאת שכל הפרטים שמסרתי נכונים

.        האנגלית למשפחת שור
 
 

 ____________________חתימה                                                                         


