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מס"ד
.1
.2
.3
.4
.5

מגזר
מגזר ציבורי
ארגוני ניצולים
מגזר ציבורי
גורמים מממנים
מגזר ציבורי

.6
.7

מגזר ציבורי
מגזר ציבורי

.8

מגזר ציבורי

משרד ממשלתי/ארגון
הרשות לזכויות ניצולי השואה
מרכז הארגונים לניצולי השואה בישראל
המשרד לאזרחים ותיקים
ועידת התביעות בישראל
הרשות לזכויות ניצולי השואה

שם משתתף/ת
עפרה רוס
קולט אביטל
עו"ד גלעד סממה
עו"ד שלמה גור
רוני הרשקוביץ
ענת נורמן
עו"ד גליה מאיר-אריכא
עו"ד עמיחי פישמן
ד"ר חיה בלומנקרנץ
ליאת פולגר
זהבה כהן
רו"ח אושרית אברמוביץ'
המשרד לאזרחים ותיקים
שרה זילברשטיין
המשרד לאזרחים ותיקים
אסנת רייכמן-
אייזיקוביץ
משרד רה"מ ,אגף ממשל וחברה
לירית סרפוס

 .9מגזר ציבורי
 .11מגזר ציבורי

גיא הרמתי
תמי מרוז

אגף התקציבים במשרד האוצר
משרד הרווחה

 .11מגזר ציבורי

יהונתן שוורצמן

משרד הרווחה

 .12מגזר ציבורי
 .13מגזר ציבורי

עדינה אנגלרד
ד"ר אהרון כהן

משרד הבריאות
משרד הבריאות

 .14מגזר ציבורי
 .15מגזר ציבורי
 .16מגזר ציבורי

רונן כהן
שרה כהן
עו"ד שי סומך

משרד השיכון והבינוי
משרד העלייה והקליטה
משרד המשפטים

 .17מגזר ציבורי
 .18מגזר ציבורי
 .19מגזר ציבורי

ורה שלום
עליזה אדלר
דודו ביטס

המוסד לביטוח לאומי
הלשכה לפיצויים במשרד האוצר
משרד החינוך

 .21גורמים מממנים
 .21גורמים מממנים

ירון מרקוס
עו"ד מיכל הראל

 .22ארגון ניצולים

רוני קלינסקי

ועידת התביעות בישראל
החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי
השואה
הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל

ארגון ניצולים
ארגון ניצולים
ארגון ניצולים
ארגון סיוע

דן ולדמן
בני לייזר /יעלה כהן
אלירן קרן
דוד קורן /ד"ר שירי
דניאלס
סוזי רונן
מגי גד

עמך
אלה
ועד המשפחות של מעונות ניצולי השואה
ער"ן
לתת
ג'וינט ישראל אשל

ארגון תשתית
ארגון תשתית
ארגון תשתית
קופת חולים
קופת חולים
שלטון מקומי

רונית בר
אמתי קורן
עו"ד סיגל כץ-רונן
טלי שגב
חני שליט
עו"ד רות דיין-מדר

מיזם ההתנדבות הישראלי
כל זכות
כל זכות
קופת חולים מכבי
קופת חולים כללית
מרכז השלטון המקומי

.23
.24
.25
.26

 .27ארגון סיוע
 .28ארגון תשתית
.29
.31
.31
.32
.33
.34

הערות
יושבת ראש
יושבת ראש
יושב ראש
יושב ראש

מצטרפת לליאת פולגר
אילנית ברבי

בישיבה הראשונה תחליף
את לירית הודיה
רוזנבלום
לישיבה הראשונה
מצטרפת גם גלית מבורך,
מנהלת השירות לזקן
במשרד הרווחה
במליאה הראשונה
תשתתף במקום יהונתן
סופי קרוטר
מצטרפת לד"ר כהן גילה
כזום
מצטרפת לעו"ד שי סומך
גם טליה ג'מאל,
סטודנטית
במליאה הראשונה
ישתתף במקום דודו מוטי
מלאכי

במליאה הראשונה
ישתתף במקומו ערן נובק

מצטרפת למגי גם לימור
מרגלית ,רכזת תכניות
בג'וינט ישראל אשל

1

.35
.36
.37
.38

שלטון מקומי
שלטון מקומי
שלטון מקומי
שלטון מקומי

גיא עפארי
דיתי שדה
הילה אלימלך
דינה פלג

עיריית פתח תקווה
עיריית ירושלים
עיריית שדרות
העמותה לקשיש ,אשכול

צוות שיתופים:
עו"ד ענת קבילי
עו"ד עטרה קניגסברג-ראם
דברה לונדון
אברהם אסבן
מור שחם
רות שמעון-נעים
נעם לוי

2

