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בעלי תפקידים בעמותה

עדכון  :מרץ 2018

כל פעילי העמותה מבצעים תפקידיהם בהתנדבות
תפקיד

שם

טלפונים

Emails

חברי כבוד
נשיא כבוד מייסד

מידן רפי ז"ל

נשיא הכבוד הראשון

ממייסדי העמותה

חבר כבוד
חבר כבוד

נבון קותי
נוימן דניאל

03-6512615
052-3230330

navonk@013.net
danielneumann@bezeqint.net

יו" הועד המנהל של
העמותה

כרמין עמיר

 04 6202580נייד052 5522674-

amirkarmin@gmail.com

מנכ''לית העמותה

נבון ריקי

 03-6519759נייד050-5649984-

navonk@013.net

חבר הועד המנהל

ליפמן רמי

נייד052 2490880-

yael_li@netvision.net.il

חברת הועד המנהל
ראש סניף חולון-בת ים
משנה ליו''ר העמותה
חבר הועד המנהל
גזבר העמותה
חבר הועד המנהל
חבר הועד המנהל

לכיש אהובה

 03 5506631נייד052 3870155-

yair.lachish@gmail.com

עולמי דן

 03 5719128נייד054 7748412-

dolami@netvision.net.il

קליימן גרשון

 03-5743491נייד054-7391356-

w5743491@bezeqint.net

קורן דוד

052-6661201

david@eran.org.il

חבר הועד המנהל
מזכיר

תובל ערן

052-4568598

er@ntuval.com

הועד המנהל

הנהלה פעילה  +בעלי
התפקידים
מנכ''לית העמותה

נבון ריקי

 03-6512615נייד050-5649984-

navonk@013.net

חברת הנהלה
רכזת סניפים והקו
החם
ריכוז תוכניות עבודה
בסניפים
מתנדב הקו החם

גזית אתי

 03-9642320נייד054-4964232-

egazit47@gmail.com

לכיש אהובה

 03 5506631נייד052 3870155-

yair.lachish@gmail.com

הורביץ ,אברהם

052 6070517 - 02 6260173

h_153@bezeqint.net

מתנדבת הקו החם

פריידין שרה

052 2996842

sara1712@012.net.il

מתנדב הקו החם

רפאל שלום

מתנדבת הקו החם

שני מרגלית-מגי

 09 7743344נייד052 2209634-
קו חם – 054-6926551
נייד08 6883377 -052 2741817-

shalomrafael@gmail.com

חברת הנהלה
קשר לחברות תרופות
ורופאים
חבר הנהלה
שיווק פרסום יח''צ
מנהל דף הפייסבוק

לונברג ורדה

 09-9513492נייד054-7251225 -

''''varda lonberg
><vardilo@walla.com

קאופמן צחי

052-4628091

kzack1@gmail.com

סוקר דן

נייד054 2462624-

danso1979@gmail.com

תוכן באתר

שן בת שבע

09 7662664- 054 4559085

diane.batsheva@b7websites.co.il

maggieshany@walla.com

עמותת פרקינסון בישראל
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תפקיד
גזבר העמותה
חבר הנהלה
תמיכה מרשויות

שם
קליימן גרשון

טלפונים
 03-5743491נייד054-7391356-

Emails
w5743491@bezeqint.net

גוטהלף שרה

 03 6356726נייד054 7542577-

Sarahgsa74@gmail.com

גיוס משאבים
מזכירה

אזרד ציון
מרקו  -ליאורה

054 5629482

zionazrad2012@gmail.com

 03-5712713נייד052-3927919 -

liora.marcu2@gmail.com

חבר הנהלה
מינהלה ומיחשוב
רשימות תפוצה וטיוב
מאגר
מינהל חברים  ,רישום
ודיווח
גיוס ושימור מתנדבים

רפאל שלום

 09 7743344נייד052 2209634-

shalomrafael@gmail.com

עולמי דן

 03 5719128נייד054 7748412-

dolami@netvision.net.il

שטרהל משה

בית052 4519585- 03 5322485-

יודלביץ גבריאלה

 03 6763446נייד055 8871781-

silberman.gabriela@gmail.com

ניהול ותחזוקת אתר
העמותה
חברת הנהלה
פיתוח תוכן וסמינרים
ניהול סמינרים ויום
פרקינסון
לוגיסטיקה וחבר צוות
סמינרים
חברת צוות סמינרים

שן בת שבע

09 7662664- 054 4559085

diane.batsheva@b7websites.co.il

שיש צפורה-ציפי

 08-9420641נייד050-6979718-

tsipi.shaish@gmail.com

חדשי תמרה  -תמי

 04 8311788נייד052 3511907-

thadashi@yahoo.com

ביין נחמיה

 04-8767946נייד052-8728543-

nehemiab@bezeqint.net

עוז-ארי לאה

 02-6525723נייד054-5666837-

norbar@013.net

חברת צוות סמינרים

נבון ריקי

 03-6512615נייד050-5649984-

navonk@013.net

מהנעשה בעולם
ארגון EDPA
חשיבה אסטרטגית

פרידלר יעל

 09-9570738נייד054-4710300-

yael.friedler@gmail.com

בר גיורא אפרת

 09-7460260נייד050-2696457-

bgefrat@walla.co.il

חשיבה אסטרטגית

לוי בלהה

 077 5540423נייד054 4556796-

bilalevy@gmail.com

חברת הנהלה
פרוייקטים
ראש סניף רחובות
מאובחנים חדשים,בני
זוג,ילדי חולים
ריכוז טיולים
הפקת ארועים

שני מרגלית-מגי

נייד08 6883377 -052 2741817-

maggieshany@walla.com

ריקי נבון

 03-6512615נייד050-5649984-

navonk@013.net

פפר צביה

 03 6474873נייד052 8794090-

zvia.liraz@gmail.com

נוירולוגים בקהילה

לונברג ורדה

 09-9513492נייד054-7251225 -

''''varda lonberg
><vardilo@walla.com

moshes88@gmail.com
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תפקיד

שם

יו''ר ועדת ביקורת
ואתיקה

נחמיאס יובל

מהנעשה בעולם
ארגון EDPA
עורך פרקינתון

פרידלר יעל

טלפונים

Emails

ועדת ביקורת ואתיקה
052-2667411

yuvaln83@gmail.com

יועצים
סופר רם

יועץ גיוס משאבים
יעוץ משפטי

פלטק איציק
משרד עו"ד אלמוג
 שפיראעו"ד נבות ברק
ספורטה פן חן

פורום רפואה
פורום פיזיותרפיה

ד"ר זלוטניק יאיר
כרמין כרמל

יועץ משפטי
משרד רואי חשבון

 09-9570738נייד054-4710300-

yael.friedler@gmail.com
rschess1@gmail.com

052-2517673
03-6916637

itzik@fundraising.org.il
office@rlaw.co.il

09-7747587
03 6196211

barak@navot.co.il
info@saporta-penn.co.il

מנהלי הפורום באתר
נייד052 3219241-
נייד054 6441514-

karmincar@gmail.com

יו"ר הועדה

פרו'פ חסין שרון

03-5305791- 054-7912020

shassin@post.tau.ac.il

חבר ועדה

ד"ר בדרנה סמיח

054-4478527 - 04-9957070

חברת ועדה

ד"ר יוגב גלית

ועדה רפואית מייעצת

053-5315761

glit.yogev@gmail.com
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תפקיד

שם

ראש סניף באר שבע

אורן מרתה

נייד08 6237932- 052 3370309-

ראש סניף הוד השרון-כפ''ס

ארנרייך יהודית

נייד050 6213002-

judyeh@bezeqint.net

סגנית ר`סניף הוד השרון
כפ''ס
ראש סניף אשדוד

שפיץ מלכה

נייד052 2326542-

malka_sp@walla.com

ברוכי שרה

 08 8548448נייד050 6998860-

emanuel@kv-yavne.co.il

ראש סניף מעלות

גלבוע שושנה-שוש

נייד04 9975160, 052 6808579-

shoshgil@gmail.com

ראש סניף הרצליה

גרנות ביריה

נייד050 5272622-

Granotb@hotmail.com

מ''מ ראש סניף הרצליה

זיק מרים

 09 9550991נייד052 8438456-

zikmiriam@gmail.com

ראש סניף פתח תקוה

וינשטיין יפה

 03 9342384נייד054 8100241-

Yafav2012@gmail.com

ראש סניף חיפה

חיים מאיר

052-3793109

bameha@netvision.net.il

סגנית ר' סניף חיפה

בסן אורנה

050-4039976

ornabasan@walla.com

ראש סניף מודיעין

חזון צביה

טלפונים

Emails
martaoren@gmail.com

ראשי סניפים וסגנים

 08 9761820נייד058 3161820-

sviachazon@yahoo.com

ראש סניף נתניה

חמו שלום

נייד054 8809223-

shamou220@aol.com

ראש סניף עפולה

טמיר שמואל

 04-6546277נייד054-5680704-

shmoelta@bezeqint.net

סגנית ר' סניף עפולה

עיסאוי נאהידה וורדה

054-5676794

nahidaesawi61@gmail.com

ראש סניף ירושלים
מ''מ ראש סניף ירושלים
מיחשוב י''ם  ,מדריך טאי צי`
ראש סניף חולון-בת ים

לוני נעמי
לוני דניאל

052-5231070 077-7004899
 077-7004899נייד054 5767157-

loneynaomi@gmail.com
loney.daniel@gmail.com

לכיש אהובה

 03 5506631נייד052 3870155-

yair.lachish@gmail.com

סגן וגזבר סניף חולון  -בת ים

אהרליך יוסף

 077-4550001נייד052-2949206-

yosi.ehrlich@gmail.com

ראש סניף רעננה

סלומון מיכאלה

 09 7410892נייד050 7367131-

mecheala3@walla.co.il

ראש סניף חדרה ופרדס חנה

עגור חיה

 04-6231970נייד052-2664402-

haya19992@walla.co.il

סגן מנהלת סניף חדרה

שגב אריה

נייד 052 3997601-בית04 6391720-

segv3ster@gmail.com

עוזרת מיחשוב ס .חדרה

מלי רוטמן

04-6396721 , 054-4537008

malir4752@gmail.com

ראש סניף תל אביב

רז יהודית

 03-6436791נייד054-4496609-

juditsbr@gmail.com

סגנית ראש סניף תל אביב

זידנברג לאה אליזבט

נייד052 3512206-

leazavi@gmail.com

סגנית ראש סניף תל אביב

פלדמן גבי

נייד – 054-6301601

gabi.feldman@gmail.com

ראש סניף רחובות

שני מרגלית

 052 2741817בית08 6883377-

maggieshany@walla.com

צוות ניהול סניף רחובות

רונן ניצה

בית 08 9476776-נייד052 6223689-

nizaronen45@gmail.com

צוות ניהול סניף רחובות

אריאלי נעמי

08-9469023 054-9328358

ראש סניף טבריה

אזרד ציון

054 5629482

zionazrad2012@gmail.com

סגן וגזבר סניף טבריה

זוהר גיורא

054-4665838

zohargi@gmail.com
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תפקיד

שם

טלפונים

Emails

תפקידי פרוייקטים שונים
פרוייקטים

אונר ישראל

בית 08 8553289-ניידuner@bezeqint.net 054 4362279-

פרוייקטים

ארויו עדיה

נייד 050 6108058-בית08 9322061-

פרוייקטים

בק אלחנן

בית 09 8910142-ניידelchanan.beck@gmail.com 052 3533235-

פרוייקטים

גליק יעקב ג`ק

 02-5818220נייד052-8618065-

nogajackg9@gmail.com

פרוייקטים

דותן גבי

נייד050 8802688-

gdotan@012.net.il

פרוייקטים

זלצר בתיה

נייד 054 4805305-ביתbatia_s@hotmail.com 09 7418856-

פרוייקטים

יוחנן גיא

נייד 054 6699412-ביתguy.yohanan@gmail.com 04 6415460-

פרוייקטים

כהן בתיה

בית04 8222231-

פרוייקטים

מוגילנר גרשון
)ג`ורג(

נייד04 6397925- 050 6267016-

פרוייקטים

מרקו דן

 03-5712713נייד050-5312066-

פרוייקטים

נבו אפרת

בית 09 7729338-ניידefratnevo@gmail.com 052 3474129-

פרוייקטים

סנטו פרץ

נייד052 5554661-

פרוייקטים

ריקליס אריאל

בית 08 9411715-ניידarielri@walla.com 052 8377828-

פרוייקטים

שחרור מעין

נייד054 8010712-

פרוייקטים

שטרן עוזי

 02-6786585נייד0544369666-

פרוייקטים

שמולביץ אביבה

 09-9566817נייד054-6612658-

פרוייקטים

שניאור מוריס

בית 02 5853921-ניידtheshneors@gmail.com 050 8509988-

פרוייקטים

שקד שלמה

batiac19@gmail.com

dmarcu1@gmail.com

szantoh@walla.com

sh1maayan@gmail.com

avivmaya@gmail.com

 04-9997535נייד052-3522036-

shlomosk@zahav.net.il

פרוייקטים

ארליך יוסף

 03-9440802נייד054 6125085-

niho@bezeqint.net

פרוייקטים

להב חנה

נייד052 3954790-

