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 ""עוגן למשפחות האומנה -רכזת צוות שיווק  -ליאורה פלד  

 
 פלד ליאורה-נעים להכיר 

 .נשואה ליחיאל ואמא לארבעה אוצרות של חיי

 .שוניםלאורך כל חיי הייתי פעילה ושותפה לשינויים חברתיים, חלק פעיל בועדים 

 

אני מסתכלת על משפחות האומנה ורואה את הפנים היפות של 
החברה הישראלית. הורי אומנה תורמים בענק, זו מתנה שערכה לא 

 ,יסולא בפז

אהבה הגדולה לילדים לצד המורכבות שמביאה האומנה מעמידה את 
משפחות האומנה, לא פעם באתגרים שרוב אזרחי ישראל כלל לא 

 .ערים להם

הכרה לחשיבות מעמדן של המשפחות אומנה ומתוך רצון לשפר  מתוך
 .לאיכות החיים של ילדי האומנה, הצטרפתי לעמותה כמתנדבת

כראש צוות שיווק ולקחתי על עצמי, לבנות את התוכנית השיווקית של 
 .העמותה

 שיפור איכות חייהם של ילדי האומנה -המטרה העיקרית 

 מודעות לקיומה ונחיצותה של העמותה .1

הגדלת מספר החברים ומתנדבים שישתלבו בעשייה של  .2
 .העמותה

 .חיזוק מעמד העמותה בעיני הציבור והרווחה .3

 .שיפור תדמיתי של משפחות האומנה בציבור .4

דרך הסתכלות  -במקצועי אני מאמנת ומלווה הורים להורות מטיבה 
הולסיטית על התא המשפחתי, זיהוי המודל ההורי ובניית מודל הורי 

 .וכלים מותאמים לאופי המשפחהחדש 

 .אני מנחת סדנאות הורות ומפגשי סלון בנושא הורות

 

 איזון חיים עם ילדים - מוזמנים לקבוצת הורים סגורה בפייסבוק

 .מצרפת גם קישור לבלוג שלי בנושא הורות

apeled.com/bloghttps://www.lior 

 ""עוגן למשפחות האומנה -רכזת צוות שיווק  - ליאורה פלד

050-9555114 

 

https://www.facebook.com/groups/631360340614856/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDqmQ-JysPnxgxh4lUUkY6DvujEDrM8PTHw2NPtnGZIrM7nlcvaTKnjSt1Kv3Vjp1J4xXiK2-pwJJA3iT3VJg7n_RXoaZ_8LvWkkJceLDlQbzccWnsPQUQgaDmRsMel2OAJ5uqmU9hmgwgMzG0jqIfj_fheE85IblmdvrZPUzK-Shnfrja2I7WttDroEeDJQTHS5qtsKbZeJelINaA6sAUu7CIqzCClDlTEjDApZfoX55Tl0AVT6UkHcktK8FV-RyQraK3zkzthszphDX1YT1lY72bBpuOw-opvmWtbE08_0qXYcH6IZnemHyCKw6uC3e6h-oIn17H3L43p5OiX_WQ&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/groups/631360340614856/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDqmQ-JysPnxgxh4lUUkY6DvujEDrM8PTHw2NPtnGZIrM7nlcvaTKnjSt1Kv3Vjp1J4xXiK2-pwJJA3iT3VJg7n_RXoaZ_8LvWkkJceLDlQbzccWnsPQUQgaDmRsMel2OAJ5uqmU9hmgwgMzG0jqIfj_fheE85IblmdvrZPUzK-Shnfrja2I7WttDroEeDJQTHS5qtsKbZeJelINaA6sAUu7CIqzCClDlTEjDApZfoX55Tl0AVT6UkHcktK8FV-RyQraK3zkzthszphDX1YT1lY72bBpuOw-opvmWtbE08_0qXYcH6IZnemHyCKw6uC3e6h-oIn17H3L43p5OiX_WQ&__tn__=K-R
https://www.liorapeled.com/blog?fbclid=IwAR0pyyfv7YgMdPvungU0VIEqS92fZG-8V5WYxEC9ONpNtDePSQawmDUiFGE
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002419996426&__tn__=K-R&eid=ARAQZ6bZswugcxSXradJRObgWWjPUUhSZBpwiZhosrcbuJNG-4YY0X-IdHWYiwS_mXo1eVa-ySDTEavc&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDqmQ-JysPnxgxh4lUUkY6DvujEDrM8PTHw2NPtnGZIrM7nlcvaTKnjSt1Kv3Vjp1J4xXiK2-pwJJA3iT3VJg7n_RXoaZ_8LvWkkJceLDlQbzccWnsPQUQgaDmRsMel2OAJ5uqmU9hmgwgMzG0jqIfj_fheE85IblmdvrZPUzK-Shnfrja2I7WttDroEeDJQTHS5qtsKbZeJelINaA6sAUu7CIqzCClDlTEjDApZfoX55Tl0AVT6UkHcktK8FV-RyQraK3zkzthszphDX1YT1lY72bBpuOw-opvmWtbE08_0qXYcH6IZnemHyCKw6uC3e6h-oIn17H3L43p5OiX_WQ
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עו"ד ונוטריון פעיל בלשכת עוה"ד כיו"ר ועדת בימ"ש מחוזי ירושלים,  -משה 

בעיות אפוטרופוסות, צוואות, וסכסוכי מתמחה בהתמודדות עם בעיות הזקנה, פתרון  ,ומרצה לנוטריונים

אגודות שיתופיות, פינויים והסדרת נחלות  –ירושות, ייזום נדל"ן, הפקעות מקרקעין, מושבים 

 כינוס נכסים חקלאיות

 "אפוטרופוסות הלכה ומעשה". יצא ספרו 0905בשנת 
 

 מרבה לטייל בכל רחבי הארץ.  אני
 התחיל ללמוד נגינה על סקסופון  58בגיל 

 מזה כשנתיים נגן בתזמורת הראל )תזמורת כלי נשיפה(.
  

 מתנדב כנהג אמבולנס במד"א, 
 כשופט צבאי במילואים, 

  הג תאג"ד בגדס"ר של חטיבת ירושלים. נ
 

 מנהלת תיכון צביה אומנויות בירושלים - נשוי למיכל
 גרים בכוכב השחר שבמטה בנימין. נכדים. 5ילדים, ו 7 לנו -משה ומיכל 

 
 מתחייב לתת למשפחות האומנה מהידע והניסיון שלי ולפעול להקמת ארגון ארצי מתפקד.אני 

 יש להוסיף בקשה אישית מחברי הקהילה.....
     

 

 


