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שלום רב לכל חברי האגודה.
מצ"ב פרוטוקול ישיבת הוועד האחרונה עם ההחלטות שהתקבלו .להתראות!

פרוטוקול ישיבת ועד 1.2.2015
נוכחים :נעמה שחר ,שרון פלג ,טלי בר משה ,חגית מידן ,אסתי מקאי ,אריאלה יוקל ,בהאא אגברייה ,צאלה
אדלשטיין ,לימור לביא ,רותי לוינסון ,מיכל פרבר.
לא נכחו :דבורה בראנד ,יהודית גולדברג  ,אסנת סגל ,הדס יעקבי ,יפעת דנה ,סמר מואסי ,עופר אמיר.
הודעות והחלטות:
כינוס שנתי – שרון מדווחת שעמדנו ביעד המשתתפים והתערוכה.
התקשרות עם משרד פרסום פאר לוין – נעמה מדווחת שלימור והיא קיימו פגישות עם  2משרדי פרסום,
שאפיינו מחדש את המטרות והתהליכים שאנו רוצים לקדם .מטרות אילו הוצגו למשרדי הפרסום .לישיבה הוזמנו
נציגי המשרד ממי פאר ואיש יחסי הציבור מהמשרד עמרי גל .שהציגו את המטרות והיעדים אליהם נחתור
במהלך הפעילות המשותפת .לאחר הצגת דבריהם ויציאתם ,הועד הצביע פה אחד על ההחלטה לחתום עימם
על חוזה התקשרות למשך החצי שנה הקרובה .לאחר חצי שנה נבחן את המשך ההתקשרות .תוך חודש וחצי
הובטח לנו מסמך שיציג את האסטרטגיה.
עם ההתקשרות בטלה החלטה קודמת לעבוד עם משרד גורמן שטיין.
דמי חבר פנסיונר – לאור סתירה שהתגלתה בין תקנון העמותה לגובה דמי החבר שגבינו מפנסיונרים השנה,
דמי החבר לפנסיונר ישארו מחצית סך דמי החבר כלומר מחצית מ ₪ 290-שהם .₪ 145 :לכל הפנסיונרים
נשלחה הודעה אישית והטעות תוקנה.
גזברות – הוחלט כי כל נושא ההתנהלות של הגזברות יהיה באחריותם של צוות הגזברות שכולל את בעלי זכות
החתימה – יו"ר ס' יו"ר ומיכל פרבר.
מינוי ס"יורית – במקומה של שרון לתפקיד סיו"רית נעמה הציעה את התפקיד לטלי בר משה .כל הנוכחים
הצביעו פה אחד בעד המינוי והועד מקדם בברכה את מינוייה ומאחל לה הצלחה.
כניסת חברים חדשים לועד במקום החברים שפרשו – לאור פרישתם של שרון ,אריאלה נחמני ויציאתה
הצפויה של יפעת דנה ,הציע בהאא לאפשר כניסה של חברים חדשים לוועד ללא בחירות כבר כעת .הנושא
הועלה להצבעה 3 .חברים בעד 7 ,נגד .אחד נמנע .אריאלה יוקל מסייגת ומציעה שאם לחבר היוצא מהוועד אין
תחליף בוועדה בה היה חבר מתוך הוועד רק אז נפתח את האפשרות של כניסת חברים חדשים לגמרי לוועד.
קוד אתי – מלי מעדכנת שהקוד האתי תורגם לערבית ויועלה לאתר בימים הקרובים.

www.ishla.org.il

ishla@017.net.il
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טלי בר משה – ס.יו"רית

נעמה שחר – יו"רית

www.ishla.org.il

ishla@017.net.il

