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רקע על העמותה:
העמותה היא ארגון ללא מטרות רווח וחבריה פועלים בהתנדבות 

לאיתור תורמים בישראל ובחו"ל וטיפוחם, לטיפול בעיזבונות 
ובירושות ולפנייה לקרנות ולגורמים ציבוריים במטרה להתרים 

כספים שיסייעו למרכז הרפואי בשאיפתו להעניק שירות איכותי 
לציבור לקוחותיו.

יו"ר העמותה דוד בן בסט:
חבר בוועד מנהל של עמותת הידידים זה שבע-עשרה שנה ומונה 

לתפקיד יו"ר העמותה בספטמבר 2013. 
בן בסט הוא תושב רעננה, איש תקשורת, מנכ"ל ובעלים של שלוש 

תחנות רדיו אזוריות. 

מנכ"ל העמותה אריה פישביין )תת-אלוף במיל'(:
מונה לתפקיד מנכ"ל העמותה באוקטובר 2013. לפישביין תואר 

שני בהנדסת תעשייה וניהול מאוניברסיטת בן גוריון, עם התמחות 
במנהל עסקים. כמו כן הוא בעל ניסיון ניהולי של יותר משלושים 

שנה במגוון תחומי פעילות בצה"ל ובתפקידי מנכ"ל בארגונים 
ובחברות, לרבות ייעוץ ביטחוני וייעוץ עסקי ושיווקי.    

עמותת ידידי המרכז הרפואי מאיר

מימין לשמאל אריה פישביין מנכ"ל עמותת הידידים, 
אבי ונאוה כהן ופרופ' אלון אליקים, מנהל אגף הילדים

חברי עמותה חדשים:
עם כניסתו של פישביין לתפקיד המנכ"ל, הוא קידם בשיתוף עם 

חברי עמותה קיימים את הצטרפותם של חברי עמותה חדשים 
והרחבת חוג החברים. אנו מברכים את החברים החדשים שהצטרפו 

לעמותת ידידי המרכז הרפואי מאיר: רו"ח איריס שטרק; גיא ידלין, 
משנה למנכ"ל נייר חדרה )ירכז את ועדת השיווק והמיתוג של 

העמותה(; פרופ' ציפי דולפין; אלי סבאג, מנכ"ל GPS GLOBAL; קרן 
סבאג; דורון גרופר, פיתוח עסקי בחברת סקורפיו; גיל ארזי, מנכ"ל 

כללביט מערכות; צביקה בר, מנכ"ל טארום בע"מ; בדיר סאלח, 
בעלים ומנכ"ל בית הדפוס כפר קאסם; אמיר עאסי, מרצה ויועץ 

לענייני ערבים; ראשד בשארה, איש עסקים בטירה; עו"ד משה 
כהאן; עו"ד רבקה אדלין; שמואל ורשבסקי, מחלוצי ענף הפרסום 
בישראל; שרגא זילברמינץ, בעלים של זילברמינץ ובנו בע"מ, הינה 

מן הוותיקות והמובילות בענף הנדל"ן בארץ; פארוק עמרור, יו"ר 
המכון היהודי-ערבי וראש הדסק הערבי בהסתדרות; גדי קובר, סגן 

נשיא למנהל וכספים במכון וייצמן; יאיר גלר, בעלים של משרד 
פרסום גדול בעבר כיום איש עסקים ויועץ אסטרטגי; איציק שריר, 

יו"ר דיסקונט השקעות.

מועדון חברתי-עסקי:
המועדון החברתי-עסקי הוקם בשנת 2012. יו"ר המועדון הוא 

שמאי מיטלמן. במועדון משתתפים כ-50 מנהלים בכירים מהמגזר 
העסקי. מועדון ייחודי ויוקרתי זה נועד לשלב בין קשרים עסקיים 
שמקיימים ביניהם חבריו ובין תרומה לפרויקטים ייחודיים במרכז 

הרפואי מאיר. ב-29.4.2014 יתקיים מפגש נוסף של הפורום 
החברתי-עסקי 

אירוע התרמה שנתי
ב-9.9.2014 יתקיים ערב התרמה שנתי והרמת כוסית לכבוד ראש 

השנה, שבמרכזו גיוס כספי תרומות לבנייתו של חדר המיון החדש 
של בית החולים. חדר המיון יהיה בשטח של כ-5,000 מ"ר ומיועד 

לטפל בכ-200,000 מבקרים בשנה. יעד גיוס התרומות לשלב א' 
הוא כ-60 מיליון ₪. המחלקה החדשה לרפואה דחופה תוכל למלא 

בצורה המיטבית אחר צורכי האוכלוסייה הגדלה בשרון.
לתרומות ולהתנדבות - 09-7471566 ; 057-7556688

מגן דוד אדום )מד"א(, ארגון ההצלה הלאומי של ישראל, מספק 
שירותי עזרה ראשונה, פינוי נפגעים בעזרת אמבולנסים, טיפול 

בנפגעים במקרי חירום וניידות טיפול נמרץ. עובדי מד"א עוברים 
לימודים והכשרות כדי להגיע ליכולת טיפול במגוון רחב של מקרים 

וברמה גבוהה.
במד"א ירקון חשבו שנכון לקיים מדי שנה ריענון כלשהו לעובדים, 

בכל פעם בנושא אחר, ולשם כך פנו לבית החולים מאיר. 
ד"ר אבישי נחשוני, סגן מנהל בית החולים נענה מיד לבקשה ודאג 

לכל התנאים הנחוצים להעברת יום העיון בהצלחה. 
הנושא שבחרו במד"א ירקון, "מצבי חירום במיילדות", היה נושא 

שהתגלה בו חסך תאורטי ניכר בקרב העובדים. את ההרצאה, 
שארכה שעתיים וחצי, העבירה הגניקולוגית ד"ר רחל ריבק, ויחד 
עם ד"ר חגי קנטי, מנהל חדר לידה, הועלו שאלות והמשתתפים 

צפו בסרטים ובתמונות.
"התנאים שקיבלנו מבית החולים היו מצוינים," מציין חן ורמוס, 

פרמדיק ראשי מחוז ירקון "ההדרכה הועברה בצורה מקצועית 
ומעניינת. אנשים שהיו ביום העיון מספרים כי ההרצאה וההדרכה 

תרמו לידע ולביטחון בעבודה." 
בתקופה הקרובה מתוכננות להגיע למאיר קבוצות קטנות של 

יוזמה ברוכה בדרך להצלה!
לאחרונה החל שיתוף פעולה בין מגן דוד אדום ובין המרכז הרפואי מאיר. כך מבטיחים הצלחה בשירותי ההצלה

עובדי מד"א שתצטרפנה למשמרות ותעבודנה בצמוד למיילדות. 
בעקבות הצלחת יום העיון והביקוש הגדול של העובדים מקווים 
במד"א להמשיך את שיתוף הפעולה עם בית החולים, וכבר בעוד 

כחודשיים לקיים הרצאה בנושא רפואת ילדים.
  

עמותת הידידים הוקמה על מנת לטפח את המרכז הרפואי מאיר, לפתחו ולקדמו ועל מנת לגייס משאבים 
להקמה ופיתוח של מתקני אשפוז, לרכישת ציוד טכנולוגי מתקדם ולמימון תכניות וקידומן


