
 
 

 עמותת 'המסע של אלון' – 2מס'  אסיפה כללית

 

, דירה 6ברחוב השיריון  22:30 -ל 20:00בין השעות  ,2018באוקטובר  18 -ה ,יום חמישיהמפגש התקיים ב

 בנס ציונה.  29

 מזכיר האסיפה : עמיר וינרב.

  -נכחו 

 עמיר וינרב, חבר ועד העמותה

 עינב גוטרמן, חברת ועד העמותה

 ראובן דיאמנט, חבר ועד העמותה

 חבר ועדת ביקורת, מיקי מילר

 נגה ירושלמי, חברת העמותה ומורשית חתימה

 אראלה גתר, חברת העמותה ומורשית חתימה

 ניצה וינרב, חברת העמותה

 נאור ירושלמי, חבר העמותה

 עמותהחברת , גלית וינרב

 רוית בירנבאום, חברת העמותה

 נורית דיאמנט, חברת העמותה

 , חברת העמותהדנה אורלב עוזר

 , חברת העמותהליה אלכסנדרון

 , חברת העמותהכח דיאמנט-נופר בא

 ן, חברת העמותהאשכול ליבסקינד אית

 ענבל קורן, חברת העמותה

 שרית דולב, חברת העמותה

 פרדי דולב, חבר העמותה

 חברת העמותהענת גבע, 

 ליאת פס

 עמרי עוזר

 שירי טוב

 יסמין ליבנה

 אורלי רונן

 איילת קראוס

 מידן וינרב

  מנהלת העמותה, חופית וינרב דיאמנט

 

 

  



 
 

 להלן עיקרי הדברים מהמפגש, 

 מידן -תמונת מצב הצגת  .1

 עדכון לגבי התקדמות במחקר לתרופה מעכבת בשת"פ בין המעבדה לפיתוח תרופות בלווטניק 

יב. המיקוד כרגע על כיול למעבדה בראשות פרופ' מיגל ווייל, שתיהן באוניברסיטת תל אב

ותהליך מיון התרופות לניסוי. במקביל בונה מידן מערכת , יכולת מדידהמציאת המערכת, 

 לניתוח תמונה שתסייע לנו וכן למחלות אחרות. 

  פיש וכן של עכבר. כמו כן נוצר -זברהמבחינת עבודת תשתיות נעשית עבודה להזמנת מודל חי של

 קשר והוזמנו תאים של חולה מצרפת )מבוסטון קיבלנו תשובה שלילית לשליחת תאים(.

  כרגע נבנה גוף ידע לטובת שני ניסויים בתחום הריפוי הגנטי. הראשון עוסק בבדיקת בטיחות

י עוסק בטיפול בכבד , על מנת לוודא שמינון יתר ממנו אינו מסוכן, והשנGFERעבור הגן שלנו, 

 ויכול לסייע למחלות רבות נוספות. ישנו דיאלוג עם קינג קולג' בלונדון ואוניברסיטת ת"א. 

 

 הצגת אומדן עלויות ראשוני .2

 :הוצגו העקרונות שעל בסיסן נבנה האומדן: חלוקת המהלך הכללי לשלושה שלבים 

 תשתיות ותרופה מעכבת .1

 מחקר לריפוי גנטי + מימון תרופה מעכבת .2

 התאמות לניסוי קליני/טיפול ניסויי .3

 –תחת הנחה של מימון עצמאי ותחת הנחה של שיתופי פעולה בשתי גרסאות: ובחינת העלויות 

 גם במימון העלויות.

  בשלב א' בלבדבאומדן שהוצג התמקדנו. 

  בשתי בגרסאות. 870,000 -ל 420,000אומדן העלויות נע בין 

  בהמון משתנים ועשויה להשתנות.הדגשנו שזו הערכה בלבד, שהיא תלויה 

 

 

 קמפיין מימון המונים .3

  )בהמשך למפגש הקודם, בו הוחלט לקדם את כלי הקמפיין כצעד ראון )לצד אירוע התרמה

 במפגש זה התמקדנו בו.

  דנה אורלב )חברת עמותה( סיפרה לנוכחים מהו כלי המימון, מה העקרונות החשובים שעומדים

 ו, כללי עשה ואל תעשה ועוד.מאחוריו, כיצד ניתן להצליח ב

  סרטון הקמפיין שהכין בהתנדבות הצלם  –לאחר מכן הוצג הקמפיין שלנו וכל הכלים הנלווים לו

רן מנדלסון, דף הפייסבוק שהוקם, אתר האינטרנט, פלייר נלווה, דף הפרויקט באתר מימונה, 

 ערכים בעברית ובאנגלית שהועלו לויקיפדיה.

  למהלך הקמפיין, בדגש על גלי העבודה ועל השיאים המתוכננים במהלכו.הוצגה תכנית העבודה 

  



 
 

 עבודה בקבוצות .4

 קמפיין בעולם המקוון –קבוצת חשיבה 

נורית דיאמנט, עמרי עוזר, שירי טוב, ריכזה: דנה אורלב. חברי הצוות: ראובן דיאמנט, מיקי מילר, 

 כח, נגה ירושלמי.-יסמין ליבנה, נופר בא

הקבוצה ערכה רשימה ארוכה של קהילות מקוונות, אושיות פייסבוק, תכניות עם נראות גבוהה 

 בפייסבוק וצעדים שכדאי לערוך במהלך הקמפיין בדגש המקוון.

 

 

 קמפיין בעולם האמיתי )קהילות, ארגונים וכיוב'( –קבוצת חשיבה 

ת דולב, פרדי דולב, עינב גוטרמן, חברי הצוות: עמיר וינרב, נאור ירושלמי, שריריכזה: ענבל קורן. 

 איתן. -רוית בירנבאום, אראלה גתר, ניצה וינרב, ענת גבע, גלית וינרב, אשכול ליבסקינד

הקבוצה התמקדה בפניה לארגונים וכיצד נכון יהיה לעשות זאת, כמו כן הקבוצה דיברה על פניה 

 לארגוני מתנדבים, בדגש מקומי.

 

 

 החלטות במסגרת העמותה .5

  שני תיקונים לתקנון, אשרת האסיפה הכללית , מ2018ביוני  9 -קיימה בתלישיבה שהבהמשך

 :, כדלקמןשיועברו לאישור הרשם

האסיפה הכללית מאשרת הזמנה ושימוש בכרטיס אשראי עבור העמותה, בהתאם להנחיות  (1

 רשם העמותות. 

סכום לעסקה בודדת ועד ל ₪ 1000האסיפה הכללית מאשרת קופה קטנה במסגרת של עד  (2

 חודשים.  3לתקופה של  10,000מצטבר של 

  ועד העמותה מאשר התקשרות עם חברתMED-INT  חודשים, לטובת שירותי  6לתקופה של עד

 .400$סיוע במחקר. עלות ההתקשרות לחודש הינה 

  .אושר מינויו של יהודה קורן, חבר העמותה, כחבר ועד מנהל 

 בונו -הועלה בפני האסיפה הצורך במציאת מנהל/ת חשבונות מנוסה, עם העדפה ללואו

 )התקשרות בסכום בהנחה(. 

 

 

 חתימה: ___________________    דיאמנטשם משפחה:      ראובןשם פרטי:  – 1חתימת חבר ועד 

 ___________________חתימה:         וינרבשם משפחה:   עמיר דב: פרטי שם – 2חתימת חבר ועד 

 

 רשמה: חופית וינרב דיאמנט


