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פרוטוקול ישיבת ועד – 73.0.70
נוכחות 4נעמה ,טלי ,צאלה ,אריאלה ,אסתי ,לימור ,דבורה ,חגית ,רותי ,יהודית ,אסנת ,מיכל
בחירת מנכ״ל
צאלה הציגה את קורות החיים של שתי המועמדות הסופיות איריס וזוהר ,הקריאה את המידע שהמועמדות כתבו על
עצמן ואת ההתרשמות של ועדת איתור המורחבת (צאלה ,נעמה ,ערין ,מיכל וטלי) .מוקדם יותר נשלחו קורות החיים
של המועמדות לעיונם של לכל חברי הועד.
זוהר לרר-פטקין נבחרה ברוב של  76מול 8
נעמה הציעה להצביע על כך שאת תנאי ההעסקה של המנכ"לית יסכמו הצוות המנהל (מיכל ,טלי ונעמה) בעצה אחת
עם רואה החשבון ועורכת הדין.
בהצבעה 77 4בעד  7,נגד
כנס  IALPבדבלין
אסנת סיפרה שהצלחנו לעלות לשלב האחרון בהתמודדות על אירוח הכנס של יאל״פ בשנת  .8688אתנו מתמודדות
גם צ׳כיה ,ניו זילנד ופורטוגל .היא ציינה כי התקיימו מס' מפגשים עם נציגים ממשרד התיירות אשר עוזרים לאגודה
לבנות את התוכנית השיווקית של ישראל ,ושל הכנס בישראל בעוד שש שנים במטרה שמשתתפי הכנס בדבלין
יצביעו בעד מדינת ישראל כמארחת של הכנס הבא .עלות הכנת התכנית (מצגת ,סרטון ,דוכן ,פליירים ,רול אפ ,מסכי
פלזמה ,מתנות קטנות ועוד) היא בסביבות  ₪ 71,666.66ויותר.
אסנת ציינה שזו הזדמנות יוצאת דופן לגרום להצבעה בעד ישראל ושכדאי מאד להגיע מוכנים ומהוקצעים.
אריאלה ציינה שהמערך התדמיתי שאנחנו יוצרים כעת יוכל לשמש אותנו גם לאירועים עתידיים נוספים.
אסנת דיווחה שפנתה להרבה שרים כדי שיתמכו בהזמנת הכינוס לישראל .השרה מירי רגב ענתה שאין זה מעניינו
של משרד התרבות .שרים אחרים כמו שר הבריאות וסגנית שר החוץ ענו ושלחו מכתבים מרשימים של תמיכה בנו.
בין השאר זו הסיבה שההתמודדות שלנו התקבלה לשלב הראשון .חברת דן כנסים מקדמת את הפרסום והשיווק של
הבאת הכנס ארצה .אנחנו שואפים לכך שהעלויות הקשורות בכך יהיו של דן כנסים .אם זאת ברור שחלק מההוצאות
יחולו גם עלינו .אסנת הדגישה שאנחנו מחפשים חסויות נוספות לכנס בדבלין.
הצבעה 4על השתתפות כספית של האגודה בהוצאות הקשורות בבניית המערך השיווקי וההתארגנות לכנס  -כולם
פה אחד בעד.

נקיים מפגש הכרות חגיגי של הועד עם זוהר ,המנכ"לית של האגודה ,בתאריך  76.1.70בשעה  72.96במשרדי
האגודה.
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