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בתאריך שבנדון התקיימה ישיבת ועד עמותת עלה.
בישיבה נכחו :גור מלמד ,אבי יעבץ ,ורד קופל ,מוטי בנו דב רייפן והח"מ.
נעדרו :אלי וישניצר ,רונית עזאני ,פנינה בינדר ורן יהודה.
בישיבה השתתפה עו"ד יעל שמואל זימן היועצת המשפטית של העמותה ,ונחמה גיבור גייסת הכספים של
העמותה.
להלן הנושאים שעלו בישיבה:
א .אושר פרוטוקול ישיבה מ 3-נובמבר  8002לפרסום באתר.
ב .נחמה הציגה את עשייתה עד כה ,בניית תוכנית עבודה וכרטיסי פרוייקט .לדבריה עוסקת כעת בבניית
רשת אינפורמטיבית של תורמים אפשריים מחו"ל.
שוחחנו על פניות לתורמים בארץ ועל הנחיצות לפניות רבות ככל האפשר לאור מצב שוק הכספים העולמי
והארצי.
ג .בחירת יו"ר לעמותה – נבחר גור מלמד כי"ור.
ד .קרן שור – יעל עידכנה כי אין התקדמות מישיבה קודמת ושיתפה את חברי הוועד בתחושה הלא טובה
שיש לה בנושא .סוכם כי נחפש את הדרך ליצירת קשר ישיר עם גברת שור עצמה.
ה" .ושבו בנים לגבולם" – שוחחנו ארוכות על הנושא יעל המליצה להכין נייר עמדה בנושא המבחין בין
קהלים ,בין אוכלוסיות ,צרכים וכן בסיסי נתונים .דב יכין נייר עמדה בנושא לאור הכיוונים שעלו
בישיבה.
ו .המרכז הארצי להמופיליה כמרכז – נושא כבד בפני עצמו שהוצג ע"י גור .הסיכום כי נושא זה יידון
בהרחבה בישיבה הבאה.
ז .עדכונים שוטפים:
 .7מתנדבים לעמותה – נוצר קשר עם מתנדבת בשם נועה שתחל להתנדב באפריל.
 .8מחקר נובונורדיסק – הוועד עודכן.
 .3התקבלה תרומה ממדיליין על סך  ₪ 85,718נשלח מכתב תודה חם.
 .4הח"מ השתתפה בכנס שנתי של עמותת ח"צ וכן קיימה פגישת עבודה ראשונית עם חוליו מנהל
העמותה.
 .5סוף שבוע משפחות קורם עור וגידים.
 .6רשת הום סנטר בשיתוף עם העמותה הפיצו בסניפים את השוקולדים נושאי לוגו העמותה.
השוקולדים נמכרים ב ₪ 70-שמהווים תרומה לעמותה.
 .1כרטיסים לחנוכה – הח"מ עדכנה סטטוס.
ח .תאריך לישיבה הבאה נקבע ל 86 -ינואר .8009
בברכה.

עידית אביבי ,מנכ"ל

