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בעלי תפקידים בעמותה
1.3.2020
שם
חברי כבוד
מחרז יצחק ז"ל
מידן רפי ז"ל
נבון קותי
נוימן דניאל
הועד המנהל
אזרד ציון
וסלי דני
כרמין עמיר

תפקיד

טלפונים

נשיא ויו"ר הראשון
נשיא כבוד ממייסדי העמותה
חבר כבוד
חבר כבוד

מזכיר העמותה,מנהל גיוס
משאבים,ר' סניף טבריה
חבר ועד המנהל
יו"ר הועד המנהל של העמותה

בית03-6512615-
בית03 6471110-
נייד052 3230330-
נייד054 5629482-
בית04-8416769-
בית04 6202580-
נייד052 5522674-
נייד052 2490880-

ליפמן רמי

חבר הועד המנהל

נבון ריקי

מנכלי"ת העמותה,חברת הועד
המנהל
משנה ליו"ר העמותה,חבר הועד
המנהל,רשימות תפוצה וטיוב
נתונים

בית03-6512615-
נייד050-5649984-
בית03 5719128-
נייד054 7748412-

קורן דוד
קליימן גרשון

חבר הועד המנהל
חבר הועד המנהל,חבר
הנהלה,גזבר העמותה
חבר הועד המנהל

נייד052 6661201-
בית03-5743491-
נייד0547391356-
נייד052 4568598-

חברת הנהלה,רכזת סניפים והקו
החם
יו"ר הועד המנהל של העמותה

בית03-9642320-
נייד054-4964232-
בית04 6202580-
נייד052 5522674-
בית09-9513492-
נייד054- -
7251225
בית03-6512615-
נייד050-5649984-
נייד052 4628091-
בית03-5743491-
נייד0547391356-
בית09 7743344-
נייד052 2209634-
בית08-9420641-
נייד050-6979718-
בית08 6883377-
נייד052 2741817-

עולמי דן

תובל ערן
הנהלה פעילה
גזית אתי
כרמין עמיר
לונברג ורדה

חברת הנהלה,מתאמת חברות
תרופות ורופאים

נבון ריקי

מנכלי"ת העמותה,חברת הועד
המנהל
חבר הנהלה,שיווק,פרסום,יח"צ
חבר הועד המנהל,חבר
הנהלה,גזבר העמותה
חבר הנהלה  ,רכז מינהלה
ומיחשוב
חברת הנהלה ,פיתוח תוכן ,נציה
ב EPDA -
חברת הנהלה ,פרוייקטים ,ר'
סניף רחובות

קאופמן צחי
קליימן גרשון
רפאל שלום
שיש ציפי
שני מגי  -מרגלית

e-mail

navonk@013.net.il
danielneumann@bezeqint.net

zionazrad2012@gmail.com

amirkarmin@gmail.com
yael_li@netvision.net.il

navonk@013.net.il
dolami@netvision.net.il

david@eran.org.il
w5743491@bezeqint.net
er@ntuval.com
egazit47@gmail.com
amirkarmin@gmail.com
vardalew@gmail.com
navonk@013.net.il
kzack1@gmail.com
w5743491@bezeqint.net
shalomrafael@gmail.com
tsipi.shaish@gmail.com
maggieshany@walla.com
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ועדה רפואית מייעצת
פרןפ' בדרנה סמיח 10 -

חבר הועדה המיעצת

פרופ' חסין שרון 30 -

יו''ר הועדה הרפואית מיעצת

ד"ר יוגב גלית

חברת ועדה רפואית מיעצת

ועדת ביקורת
נחמיאס יובל
יועצים
אביטוב שובל
אלמוג-שפירא ,חברת עורכי
דין

נייד054-4478527-
עבודה04--
9957070
נייד054-7912020-
עבודה03--
5305791
נייד053 5315761-

galit.yogev@gmail.com

יו``ר ועדת ביקורת ואתיקה

נייד052 2667411-

yuvaln83@gmail.com

יועץ פייסבוק ואתר ,נתרם ע"י
אבווי
יעוץ משפטי לעמותה

נייד0546944639-

shoval@digitalmonkey.co.il

עבודה6916637-
 03נייד4313513-
054
נייד052-2469061-

office@rlaw.co.il

בר רונן

תמיכה טכנית בניהול וובינרים

דרזנר אביחי

יועץ משפטי לעמותה

נבות ברק  ,עו"ד

יועץ משפטי

נח טלי
סופר רם
ספורטה פן חן רואי חשבון

יועצת תקשורת
עורך פרקינתון
משרד רואי חשבון

פלטק איציק
שיש ציפי

יועץ גיוס משאבים
חברת הנהלה ,פיתוח תוכן ,נציגה בית08-9420641-
נייד050-6979718-
ב EPDA -
נייד054 4559085-
ניהול ותחזוקת אתר העמותה
עבודה7662664-
09

שן בת שבע

shassin@post.tau.ac.il

עבודה6131334-
 03פקס-ע-
03 6131338
עבודה7747587-
09

פקס-ע6196212-
 03עבודה-
03 6196211

ronenbar@outlook.com

barak@navot.co.il

rschess1@gmail.com
info@saporta-penn.co.il
itzik@fundraising.org.il
tsipi.shaish@gmail.com
diane.batsheva@b7websites.co.il

פורום באתר

צוות ובינרים
בר רונן
כרמין עמיר
נבון ריקי
רפאל שלום
שיש ציפי
שני מגי  -מרגלית

נייד052 2469061-
תמיכה טכנית בניהול וובינרים
בית04 6202580-
יו"ר הועד המנהל של העמותה
נייד052 5522674-
בית03-6512615-
מנכלי"ת העמותה,חברת הועד
נייד050-5649984-
המנהל
בית09 7743344-
חבר הנהלה  ,רכז מינהלה
נייד052 2209634-
ומיחשוב
חברת הנהלה ,פיתוח תוכן ,נציגה בית08-9420641-
נייד050-6979718-
בEPDA-
בית08 6883377-
חברת הנהלה ,פרוייקטים ,ר'
נייד052 2741817-
סניף רחובות

ronenbar@outlook.com
amirkarmin@gmail.com
navonk@013.net.il
shalomrafael@gmail.com
tsipi.shaish@gmail.com
maggieshany@walla.com
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צוות סמינרים
ביין מרים
ביין נחמיה
חדשי תמרה

חברת צוות סמינרים

נייד052 3435021-

nehemiab@bezeqint.net

מנהל לוגיסטיקה וחבר צוות
סמינרים
מ"מ ר' סניף חיפה ,ראש צוות
סמינרים ויום הפרקינסון

בית04-8767946-
נייד052-8728543-
נייד052 3511907-
בית04 8311787-
בית048311788-
בית03-6512615-
 03נייד050--
5649984
בית02-6525723-
נייד054-5666837-
בית08-9420641-
נייד050-6979718-

nehemiab@bezeqint.net

נבון ריקי

מנכלי"ת העמותה,חברת הועד
המנהל

עוז-ארי לאה

חברת צוות ניהול סמינרים

שיש ציפי

חברת הנהלה ,פיתוח תוכן ,נציה
ב EPDA -

ראשי סניפים
סיסו מרים

thadashi@yahoo.com
navonk@013.net.il
norbar@013.net
tsipi.shaish@gmail.com

ראש סניף באר שבע

052-3991874

SIS110@WALLA.COMl

ארנרייך יהודית
ברוכי שרה

מזכיר העמותה,מנהל גיוס
משאבים,ראש סניף טבריה
ראש סניף הוד השרון-כפ''ס
אשת קשר אשדוד-אשקלון

פפר צביה

ראש סניף תל-אביב

גלבוע שושנה-שוש

אשת קשר מעלות

דנציגר עדנה
דקא אחמד

ראש סניף הרצליה
ראש סניף באקה אל גרביה ,
פיזיותרפיסט
ראש סניף הקריות
ראש סניף פתח תקוה

נייד054 5629482-
בית04-8416769-
נייד050 6213002-
בית08 8548448-
נייד050 6998860-
נייד052-8794090 -
בית03 6474873-
נייד052 6808579-
בית04 9975160-
נייד050 5770899-
נייד050 9140019-

zionazrad2012@gmail.com

חיים מאיר
חמו שלום
טמיר שמואל

ראש סניף חיפה
ראש סניף נתניה
ראש סניף עפולה

לכיש אהובה

ראש סניף חולון

נקן נדב
סלומון מיכאלה

ראש סניף שדרות
ראש סניף רעננה

לוין דבי

ראש סניף חדרה

שני מגי  -מרגלית

חברת הנהלה ,פרוייקטים ,ראש
סניף רחובות

אזרד ציון

עיני יעקב
וינשטיין יפה

050-7822248
עבודה9342384-
 03נייד8100241-
 054נייד-
0542403292
נייד052 3793109-
נייד054 8809223-
בית04-6546277-
נייד054-5680704-
בית03 5506631-
נייד052 3870155-
נייד0506313034-
עבודה7410892-
 09נייד7367131-
050
052-3993114
בית08 6883377-
נייד052 2741817-

judyeh@bezeqint.net
emanuel@kv-yavne.co.il
zvia.liraz@gmail.com
shoshgil@gmail.com
ednadanz@gmail.com
ahmaddaqa@gmail.com
yakove98@gmail.com
yafav2012@gmail.com

bameha@netvision.net.il
shamou220@aol.com
shmoelta@bezeqint.net
yair.lachish@gmail.com
nadav.nackan@gmail.com
mecheala3@walla.co.il
debrale6@gmail.com
maggieshany@walla.com
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סגנים  +תפקידים בסניפים
אדלשטיין שמואל

סגן ר` סניף קריות

בית04 8720634-
נייד0523 484298-
נייד0523484298-

edi6561@gmail.com

אלדור דורית
בסן אורנה

עוזרת ר` סניף כפ''ס
סגנית ראש סניף קריות

גוטמן יואב
גרוס זאב
חיים בתיה

סגן ר` סניף שדרות
סגן ר' סניף חולון
סגנית ר' סניף חיפה

נייד052 8393452-
נייד050 4039976-
נייד0504039976-
נייד052 4269764-
03-5055129

dorit.aldor@gmail.com
ornabasan@walla.co.il

זוהר גיורא

סגן וגזבר סניף טבריה

נייד054 4665838-
בית04 8343570-
נייד0522259948-

zohargi@gmail.com

חדשי תמרה

מ"מ ר' סניף חיפה ,ראש צוות
סמינרים ויום הפרקינסון

נייד052 3511907-

thadashi@yahoo.com

טוקר דינה

סגנית ר` סניף כפר סבא

נייד052 8769230-

dinah.tocker@gmail.com

נקן ניצה

עוזרת ר` סניף שדרות

עיסאוי נאהידה  -ורדה

סגנית ר` סניף עפולה

נייד058-479--
9000
נייד054 5676794-

nackan@gmail.com

פטר חיים

סגן ר` סניף שדרות

רוטמן מלי [מלכה]

עוזרת מיחשוב סניף חדרה

רונן ניצה

חברת צוות ניהול סניף רחובות

נייד0507364331-
בית0876897616-
בית050 7364331-
בית04 6396721-
נייד054 4537008-
בית08 9476776-
נייד050 6223689-
בית0894764776-

שפיץ מלכה
פסקל עירית
עגור חיה
הקו החם
גוטהלף שרה
גזית אתי
הורביץ ,אברהם

yguthman@gmail.com

nahidaesawi61@gmail.com
haimpeter55@gmail.com

malir4752@gmail.com
guy.rosenhoiz@gmail.com

סגנית ר` סניף כפ''ס-הוה''ש
פעילה בסניף חיפה
פעילה בסניף חדרה

09-7655201
050-9926055
נייד052-2664402-

malka_sp@walla.com
pascali@netvision.net.il
haya19992@walla.co.il

הקו החם ,תמיכה מרשויות.

03 6356726
נייד054 7542577-

sarahgsa74@gmail.com

חברת הנהלה,רכזת סניפים והקו
החם
מתנדב הקו החם

בית03-9642320-
נייד054-4964232-
נייד052 6070517-
בית02 6260173-
נייד052 2996842-
בית09 7743344-
נייד052 2209634-

egazit47@gmail.com

פריידן שרה
רפאל שלום

מתנדבת הקו החם
חבר הנהלה,רכז מינהלה
ומיחשוב ,הקו החם

קריספיל רחל

מתנדבת הקו החם

שני מגי  -מרגלית

חברת הנהלה ,פרוייקטים ,ראש
סניף רחובות ,הקו החם

h_153@bezeqint.net
sara1712@012.net.il
shalomrafael@gmail.com

052-2543998
בית08 6883377-
נייד052 2741817-

maggieshany@walla.com
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תפקידי בצוע שונים
גוטהלף שרה

הקו החם ,תמיכה מרשויות.

נייד054 7542577-

זיו רחל
לוי בלהה

אוצרת התערוכה
חשיבה אסטרטגית

לוני דניאל

עוזר מיחשוב ,מדריך טאי צי`.

מרקו  -ליאורה

מזכירת הגזבר

עולמי דן

משנה ליו"ר העמותה,חבר הועד
המנהל,רשימות תפוצה וטיוב
נתונים

בית03 6960610-
נייד054 4556796-
בית077 5540423-
בית077-7004899-
נייד054 5767157-
בית03-5712713-
נייד052 3927919-
בית03 5719128-
נייד054 7748412-

sarahgsa74@gmail.com
bilalevy@gmail.com
loney.daniel@gmail.com
liora.marcu2@gmail.com
dolami@netvision.net.il

פפר צביה

הפקת ארועים

נייד052 8794090-

zvia.liraz@gmail.com

ריקליס אריאל

פעיל גיוס תרומות לארועים

בית08 9411715-
נייד052 8377828-

arielri@walla.com

שטרהל משה

מינהל חברים  ,רישום ודיווח

בית03 5322485-
נייד052 4519585-

moshes88@gmail.com

