
 
 

 עמותת 'המסע של אלון' –אסיפה כללית ראשונה 

 

בנס  29, דירה 6ברחוב השיריון  22:30 -ל 20:00, בין השעות 2018ביוני  9 -המפגש התקיים במוצאי שבת, ה

 ציונה. 

 מזכיר האסיפה : עמיר וינרב.

  - כחומקרב המייסדים, נ

 מייסד, מיקי מילר

 , מייסדתדורית קןרן

 , מייסדיהודה קורן

 , מייסדתגלית וינרב

 , מייסד מידן וינרב

 , מייסדת חופית וינרב דיאמנט

 

  –נעדרו 

 ברנשטיין, מייסדת  ברכה

 לצטר, מייסדת מיכל

 

 

 להלן עיקרי הדברים מהמפגש, 

 מידן -תמונת מצב הצגת  .1

  מאפיינים וסיבוכים אפשריים. כמו כן הוצגה רמות גורמים,  –ניתן תיאור כללי אודות המחלה

 ובו כל הפירוט. דף המידע מצורף לסיכום זה . הקיימות התגובה/טיפול

  כעת והסטטוס שלהן, לרבות:על ידינו הפעולות המרכזיות המקודמות נסקרו 

יצור האנרגיה תהליך שתכליתו לתמוך ולחזק את  –תוספים ייחודי לאלון  'קוקטיילמתן ' (1

 והשפעותיו. 

שת"פ בין חברת תרופות לבי"ח במסגרת באחת המוטציות אפשרית לטיפול ניסוי בתרופה  (2

 שיבא.

  . אוניברסיטת ת"אעל תרבית תאי עור מול חוקר מחומרים בהרצת ניסוי  (3

 . בארה"בשל תרבית תאי עור של אלון במעבדה )מורפולוגית(  אנליזה (4

 תרבית תאי עור של אלון במעבדה באנגליה.אנליזה )של תפקודי המיטוכונדריה( של  (5

 קידום מודל חי מול אוניברסיטת בן גוריון. (6

 בחינה של החלבון מול חוקרת ממכון ויצמן.  (7

  .הוצגו אומדני עלויות צפויים, תוך הסתייגות והסבר שאיננו יודעים מה יבשיל בדיוק ומתי

אומדנים אלו כוללים מימון רכיבים שונים של ניסויים/מחקרים )החל ממימון חומרים, דרך 

)פה מימון חוקר, ועד להשכרת מעבדה וחוקר(, מימון הזמנה של מודל חי, מימון תרופה מעכבת 

 בחודש(. ₪אלף  160-יות להיות גבוהות במיוחד ולהגיע אף להעלויות צפו



 
 

 מיפוי הצרכים  .2

אחד המשאבים החשובים הינו יכולת להיעזר בתמריצים שמקדמות  – GFERאיתור חולי  (א

מדינות שונות אל מול מעבדות וחברות תרופות, במטרה לעודדן לקדם פתרונות. לשם כך, 

 שנפעל לאיתורם באמצעות פניה לביה"ח.נדרשת כמות מינימאלית של חולים וחשוב 

 כמפורט לעיל.  – גיוס כספים (ב

. ם משמעותיים בתחום גיוס המשאביםדיגיטלית מהווה יתרון/חסנוכחות  – דיגיטליתתשתית  (ג

 ותחזוקם. ישנו צורך בהקמת אתר אינטרנט ודף פייסבוק

בנק, תיק במע"מ, תיק במס הכנסה, בקשה לאישור ניהול חשבון לרבות:  – אדמיניסטרציה (ד

 ועוד.  רשם העמותותתקין, ריכוז עבודה מול 

 

 דיון –גיוס כספים  .3

  להלן חלקן/רובן: לגיוס, רבותאפשרויות  עלובמהלך הדיון  

מופע מוזיקאלי,  הציעהדורית  -דורית קורן הציעה לקדם שורת אירועים  – אירועי התרמה (1

, נגה ירושלמי הזכירה הקרנת סרט )מוכן להירתם( לילדיםדוד חיים הציעה  רוית בירנבאום

 'מדע על הבר', ואירוע קולולם. ו גםבנושא. הוצע

 אפשרות לפנות לציבור הרחב ואת דרישותיו.דנה אורלב הציגה את ה – הדסטרט (2

 גלית וינרב הציעה להכין שי לראש השנה.  –הכנת שי לחג  (3

דיאמנט הציע לפנות לארגונים ולועדים )בטקסט/ וידאו/ ראובן  –יום חופש  תתרומ (4

 אישור ניהול תקין. –חסם זמני אפשר לעובדים המעוניינים לתרום יום חופש. הרצאה(, ול

עינב גוטרמן ונאור ירושלמי הציעו לפנות  –פניה לפילנתרופים מקומיים/בארץ/יהודים  (5

 אישור ניהול תקין. –חסם זמני מקומיים(.  גישלקרנות ולנדבנים פרטיים )נאור הד

 נגה ירושלמי הציעה עזרתה בפניה לקרנות מחקר בתחום.  –פניה לגראנטים למחקר  (6

לפנות איתן וניצה וינרב הציעו -איריס ליבסקינד –חשיפה תקשורתית ופניה לאישי ציבור  (7

 אחרי., עם הפניה לתרומה לנשיא המדינה / רפי קרסו / כתבה במקומון/ הפקת סרט דוקו

 .ויגייס דרכםעינב גוטרמן הציעה שכל חבר יפנה לחמישה אנשים שמכיר  –אישית פניה  (8

 ניצה שיתפה שנתקלה בזה ושמחה לתרום.  –גרופון התרמה  (9

 דנה הציעה לעבוד איתם, ואולם לאחר קבלת אישור ניהול תקין.  – עיגול לטובה (10

  במהלך הדיון הודגש כי ישנם צרכים מקדימים הכרחיים: דף מידע, אתר אינטרנט )עם יכולת

 סליקה(, דף פייסבוק וסרטון.

  את אירועי ו )הדסטרט( הוחלט לקדם בשלב זה את קמפיין מימון ההמוניםבסוף הדיון

 . וכן הוחלט כי שאר הרעיונות יתועדו ושנחזור אליהם בהמשך הדרך. ההתרמה

 

 ת חברים חדשיםהצטרפו .4

 לעמותה ביקשו להצטרף החברים ברשימה שלהלן:

 עמיר וינרב -

 ניצה וינרב -

 נאור ירושלמי -

 נגה ירושלמי -

 עינב גוטרמן -

 רוית בירנבאום -



 
 לה גתרארא -

 איריס ליבסקינד איתן -

 פרד ליבסקינד איתן -

 דורית חייקה -

 ראובן דיאמנט -

 נורית דיאמנט -

 דנה אורלב עוזר -

 ליה אלכסנדרון -

 שחף דיאמנט -

 כח דיאמנט-נופר בא -

 אנפה דיאמנט -

 ן אשכול ליבסקינד אית -

 טל אדלר -

 את הצטרפותם. אישרההאסיפה 

 

 עבודה בקבוצות .5

  – צוות קמפיין מימון המונים

ראש הצוות: דנה אורלב. חברי הצוות: עינב גוטרמן, ליה אלכסנדרון, ראובן, שחף, ואנפה דיאמנט, 

  איתן. -כח, איריס ליבסקינד-נופר בא

 ., גיוס תשורותסרטוןפורמה, טקסט שיווקי, בחירת פלטבשלב הראשון עובדים על תשתיות: 

בדגש על סוגיית  –רט לכולם וקמפיין בסביבות ספטמבר. לקראת היציאה יצא עדכון מפמועד ה

 ההפצה האפקטיבית )קריטי להצלחה!( וביסוס הקמפיין מול מעגל ראשון חברים ומשפחה.

  –צוות אירועי התרמה 

 חברי הצוות: נאור ירושלמי, דורית קורן, דורית חייקה, רוית בירנבאום, ניצה וגלית וינרב. 

+, במסגרת מופע 50-אירוע ראשון מתוכנן לשבוע השני של אוקטובר, לתושבי נס ציונה בני ה

הצוות תכנן שלבים מרכזיים וחלוקת עבודה )לרבות פניה אלש"ח.  25-30 –מוסיקלי. צפי הכנסות 

 ם, בניית תוכן, היבט שיווק הכרטיסים ופרסום(.למקו

 

 הקמת מוסדות העמותה, שינוי תקנון והחלטות נוספות .6

 לאמץ את התקנון המצוי בשינויים הבאים: אושר 

 '.GFERהעמותה הישראלית לתסמונת  –'המסע של אלון : שם העמותהאושר  .א

תסמונת  – למחלהמחקר למציאת תרופה לקדם : )א( מטרות –וסימן א'  1הוספת ס'  .ב

GFER )מימון טיפולים לחולי ;  )ב GFER בישראל. 

 : 'חברי הועד יכהנו בתפקידם בהתנדבות וללא תמורה'. הועד -' דלסימן  81ס' הוספת  .ג

'האסיפה תמנה שניים מבין חבריה כחברי ועדת  ועדת ביקורת: –' הלסימן  12הוספת ס'  .ד

 לטובת הגשת בקשה לאישור ניהול תקין בהמשך.  –ביקורת.' 

'האסיפה תמנה שלושה מורשי חתימה, כאשר לכל  :מורשי חתימה  -' ולסימן  32הוספת ס'  .ה

מסמך מחייב ידרשו שתי חתימות. מורשי החתימה רשאים להית מקרב חברי העמותה, 

ות של ברשם כפי שמצויין בהנחיות להתנהלות עמות -נושאי משרה, או עובדי העמותה.'

 העמותות. 



 
 

'במידה ויוותרו כספים לאחר מימוש  נכסים לאחר פירוק: –' חלסימן  62ת סעיף הוספ .ו

מטרות העמותה, יועברו העודפים למטרה ציבורית דומה, כגון מחקר רפואי למחלה אחרת.' 

 לטובת הגשת בקשה לאישור ניהול תקין בהמשך.  –

 מעקב לאחר שינויים'.פורמט של על גביו, ב מצורף התקנון המצוי, בצירוף התיקונים' 

 :בחירה למוסדות העמותה 

 עמיר וינרב, ראובן דיאמנט, ועינב גוטרמן. –לועד העמותה  -

מיקי מילר וברכה ברנשטיין )ברכה לא נכחה הסמיכה מראש את יהודה  –לועדת ביקורת  -

 קורן להציג מועמדותה ולהצביע בשמה(. 

 :בחירת מנהל/ת לעמותה  

 דיאמנט.  נבחרה חופית וינרבבשכר אפס  העמותה למנהלת

 :בחירת מורשי חתימה  

 וחופית וינרב. )חברה בעמותה( , נגה ירושלמי )חברה בעמותה( נבחרו רלה גתר

 

 סיכום ומשימות להמשך .7

 הקמת אתר אינטרנט בעברית בתוך חודש, התנדבו: תדהר וגלית וינרב.  (1

הוחלט כצעד מקדים להיוועץ עם גורם מקצועי לגבי הנחיות )סוג  –בעברית  הקמת דף פייסבוק (2

  דף, אפשרויות מימון, אסטרטגיית הפצה וכיוב'(.

 הפצת דף מידע בתוך שבוע, באחרית חופית. (3

גויסו צלם מתנדב ורופא מומחה המוכן להצטלם. סגירת תסריט עד סוף החודש,  –הפקת סרטון  (4

 אחריות: דנה, חופית.עד סוף יולי.  –כה ואריזה עד אמצע יולי, ערי –צילום 

 התנדבה: נגה ירושלמי, אנפה דיאמנט תסייע.  –באמצעות פניה לבי"ח  GFERאיתור חולי  (5

 . מה ויגזרו המשימות בהתאםעד סוף החודש יוחלט לגבי הפלטפור –צוות קמפיין מימון המונים  (6

טובר. פניה למנכ"ל היכל התרבות אמצע אוק-הוחלט על אירוע בתחילת –צוות אירוע התרמה  (7

 ולאומנים תיעשה בשבועות הקרובים. 

לאחר הנחיות של ועדת ביקורת. מורשי החתימה יקבלו בימים  –יוקם חשבון בנק של העמותה  (8

 הקרובים הסברים וטפסים. 

 מי שטרם נרשם ומעוניין לעשות כן, אנא עדכנו אותנו ונדאג לכך.  –הוקם פנקס חברים לעמותה  (9

 

 

 חתימה: ___________________   דיאמנט שם משפחה:      ראובןשם פרטי:  – 1ימת חבר ועד חת

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

 

 רשמה: חופית וינרב דיאמנט


