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אין מקבלי שכר בעמותה.
אסיפת נציגים
חבר כבוד  -דני נוימן
ועדת ביקורת ואתיקה
יו"ר פרופ' ע .אריאלי

חבר כבוד  -קותי נבון

נשיא כבוד  -רפי מידן

הוועד המנהל
מזכיר  -גדעון צחנובר
קותי נבון

משנה ליו"ר  -ד .עולמי
ערן תובל

יו"ר  -עמיר כרמין
רמי ליפמן

מנכ"ל  -ריקי נבון
דני נוימן

גזבר  -גרשון קליימן
דוד קורן

י ו ע צ י ם

ועדה רפואית מייעצת
יו"ר פרופ' ניר גלעדי

י ו ע צ י ם

ארגון EPDA

יועץ לביטוח לאומי

יועץ משפטי

רואי חשבון

יועץ למיחשוב

פרופ' ע .אריאלי

עו"ד רפאל אלמוג

עו"ד ברק נבות

א .חן  +י .ספורטה

שלום רפאל

חוג ידידי העמותה
אפרת בר גיורא ,צביה
פפר

עורך פרקינתון

יועץ גיוס משאבים

רם סופר

איציק פלטק

הנהלה
מזכיר
גדעון צחנובר

משנה ליו"ר
דני עולמי

יו"ר
עמיר כרמין

מנכ"ל
ריקי נבון

גזבר
גרשון קליימן

ניהול סניפים והקו החם
אתי גזית

ח' התרופות וממשלה
ורדה לובנברג

תפעול

מזכירת גזבר
ליאורה מרקו

סמינרים וכנסים
תמי חדשי

יועצים בהנהלה
גבי יודלביץ ,ציפי שיש ,מגי שני

יחסי ציבור
צחי קאופמן

תמיכה למאובחנים
חדשים
יעל פרידלר

חוג הידידים
אפרת בר גיורא

מינהל חברים
משה מיכאל שטרהל

בעלי תפקידים נוספים
פייסבוק
דן סוקר

אתר העמותה
בתיה זלצר

תמיכה מרשויות

גיוס משאבים מקרנות
וחברות
גבי דותן

ניהול נתוני סניפים
שרה גוטהלף

ניהול מתנדבים

מחשוב ופרויקטים

פלדנקרייז מונחה מחשב
דני עולמי

כושר וינגייט
מעיין שחרור

חוג ידידים
אפרת נבו

מנהל תפעול סמינרים
וכנסים
נחמיה ביין

ראשי ס נ י פ י ם
מעלות
שושי גלבוע
שלמה שקד

חיפה והקריות
יריב פורת
בתיה כהן
חדשי תמר

חדרה
חיה עגור
יעל מישר
אריה שגב

רעננה
מיכאלה סלומון

תל אביב
יהודית רז
לאה זיידנברג

חולון
אהובה לכיש
גולדשטיין שוקי
גרינולד אריה

הרצליה
גרנות ביריה
מרים זיק
עדנה דנצינגר

מודיעין

רחובות
מגי שני
ניצה רונן
נעמי אריאלי

רשל"צ
יוסי ארליך

פתח תקוה
יפה ויינשטיין

אשדוד ואשקלון
ברוכי שרה
ישראל אונר

הוד השרון
שוש אופיר

באר-שבע
אורן מרתה

עפולה
פסח מאור
יואל אשל
שמואל טמיר

נתניה
שלום חמו

ירושלים
אילנה תמיר
דני לוני
עוזי שטרן

