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  51.80.72 שנערכה במשרדו של דני ייגר ביום  פרוטוקול ישיבת ועד
 

 .ארז טימור, בועז קייזרמן, אלי לוגסי, דני ייגר, איתי ארנון: נוכחים
 דרור יאיר, ברק אריאלי: משקיפים 

 
 : על סדר היום נושאים

 , ועדת אתיקה, ועדת ביקורת, האגודה ועדות .1
 תכנית עבודה, דוח כספי .2
 ר  "קורס ע,  השתלמויות וימי עיון .3
 , קבוצת הטלגרם .4
 .כנס שנתי .5
 שיווק הארגון .6

 
 
 :ועדות .1

   יש  .או מדבירים ועדת ביקורת חייבת להיות מורכבת מנציגים שאינם חברי ארגון  –ש "לאחר שיחה עם היועמ:איתי 
 .ש לקידום ועדת האתיקה"לפעול מול היועמ

 .ועדת הביקורת ש בנושא"איתי יפעל מול היועמ – סיכום
 
 :ח כספי"דו . 2

 .₪ 06,888כרגע יש בקופה : דני
 .בודדים חודשים' בתוך מספ התנהלותנו הקופה תתרוקן "ע: איתי 

 . " איפקט"עם חברת הלובינג יש לשקול המשך צדינו : אלי
 
 וימי עיון :תכנית השתלמויות. 3

 בנספח .מוצגת 2815תכנית השתלמויות לחורף  :אלי 
 .לקורסבעלות לארגון של כל ₪  1,888אין לעבור סכום של , ת בהיבט הכספיבעייתיהתכנית  :דני

ומכבד  הארגוןחשוב לקופת הארגון ומעלה את ערך , ואף יותרמכל משתתף בהשתלמות ₪  58מציע לגבות  :דרור 
 .את ההשקעה של הארגון 

 .צמדים לתכנית של אלינ .קורסים בצפוןעלויות ומיקום לקיום ארז יבדוק  – סיכום
 
 של חברי הארגון "טלגרם"מסרים המידיים קבוצת ה .4

 .אל לנו לנהל את הקבוצה, פ נהלים מסודרים "יש למנות מנהל לקבוצה ע :איתי 
 .אנחנו צריכים לעזור למנהל הקבוצה  :אלי 

 .פוחדים מתגובת הועד, אנשים חוששים להתבטא, יש לתת חופש ביטוי בקבוצה :ברק 
 .חמשתתפים תקנון מסודר ויכין מסמךברק ינהל את הקבוצה  – סיכום

 
 :כנס שנתי .5

 .ך פעילותילהמשמדמי חבר וכדי שנוכל לגייס כסף   2816חודש ינואר להקדים את הכנס ל  :אלי
 שנתי הכנס הלפני גיוס והסברה נוסף לאלה שאינם חברים עדיין  מציע ליזום כנס  :ברק 

 
 :שיווק. 6

 ₪  0,588 – 0,588ית עולה בין סרטון התדמ:ארז
 .תדמיתצריך להתקדם עם סרטון ה :ברק 

 .ההפקות' ארז ייפגש עם ברק וחב – סיכום
 
 

  איתי ארנון: כתב 

 


