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 . סוכם כי:על עבודתו אלון הציג את אתר האגודה. הרבה תודות לאלון

 

 . SVIVA- IGUD.ORGשם האתר יהיה  1.1

רישום העמותה, תעודת  – האגודה יוטמעו בעמוד "אודות"יסוד של מסמכי  1.2

 ., מטרות וחזוןופס הרשמהתקנון, טה

  פונים של אנשי קשר )דרור, אסנת(.וטלם יפרטיהבית יופיעו שמות  ודבעמ 1.3

 בדף "צור קשר" תוצג גם כתובת העמותה למשלוח דואר. 1.4

 יופיע שם מקים האתר )אלון(. 1.5

 ( כנדרש בהוראות רשם העמותות.ע"רתתווסף הסיומת )הכותרת תושלם ו 1.6

 יהיה ירוק בהיר.של עמודי האתר הרקע  1.7

ב זה תהיינה בשלהאגודה.  לחבריופניות יתווסף עמוד שבו יוצגו בקשות  1.8

 הבקשות:

 ללוגו. ותהצע -

 ינים מיוחדים.יועדה לענלטיפול בלנושאים  ותהצע -

 .לדיון בועדה המקצועיתהצעות לנושאים  -

 הצעות לשיפורים באתר. -

בעמוד "הועדות" יופיע טקסט קצר שיכין כל ראש ועדה לגבי תפיסתו את עבודת  1.9

 ועדת האתיקה.כץ בנושא עמוד  הועדה וסטטוס עידכון. אסנת תדבר עם ברק

ואלה דמי חבר וכו' תשלומי מספר נתונים על מספר החברים שנרשמו, דרור יכין 

 "סטטיסטיקה" שתופיע בעומד "הועד הזמני".יוצגו בסעיף 

 בטכסטים שבאתר ישלחו לאלון.כו' שיבושי לשון ווהערות חברים לגבי ניסוחים   1.10

ם כי אלון יוזמן אלון יעדכן את האתר ויפיץ שוב להערות הועד הזמני. סוכ

 .הלהשתתף בישיבת הועד הזמני הבא

 

 שלא נכחו בישיבה חברי הועד הזמניפעילות  .2



 עם יאיר ברמן.בנושא אסנת תשלח מייל ליוסי סוקר לגבי המשך פעילותו. דרור ידבר 

 פתיחת חשבון בנק .3

 חשבון. סוכם שהחשבון תהפועלים ובנק לאומי לפתיח קות של בנשדיווח על הדרינמסר 

בהכנת המסמכים הדרושים והאישורים הנחוצים  סייע לדרורייפתח בבנק הפועלים. אלי 

 . )אישור עו"ד וכו'( לפתיחת החשבון

מורשי החתימה יהיו דרור נחמיאס, משה בלסנהיים ואסנת ארנון. חיוב העמותה יהיה 

 בחתימת שניים מבין מורשי החתימה בצירוף חותמת האגודה.

ס "דביט" שיהיה בידי הגזבר להקלה על ביצוע תשלומים אושר לבקש הנפקת כרטי

 בסכומים קטנים במזומן וניהול הקופה הקטנה.  

 

 הודעות לגבי קבלת חבריםוצאת ה .4

בדבר קבלה של חברים שנרשמו וכן לגבי הסדרת התשלום הוציא הודעות גילה תדאג ל

 )אם החבר נרשם אך לא שילם(.

 תקופה הקרובהלתכנית פעולה  .5

 ני מנכ"ל "חיים וסביבה" יוזמן לפגישה הבאה של הועד הזמני.נימיערן ב (א

ם לאיכות ארגון יציג של היועציכעל הקמת האגודה בש הצעה לנוסח הודעה גי יאל (ב

)מזמיני עבודה גדולים וכו'(  משקבלחברות העיקריות סביבה. ההודעה תשלח 

 ולגורמים רלוונטיים נוספים.

רוב ככל הניתן ע"מ להכין הרצאה לכנס את הועדה המקצועית במועד ק יכנס משה  (ג

 .בא של חברי האגודה.ה

ביד אחר הצהרים. גילה תברר אם האולם  20/3 -הכנס הבא יתקיים )ככל הניתן( ב (ד

 סדר היום לכנס הבא יכלול:. במועד זה זמיןאבנר 

 הרצאה מקצועית )שתוכן ע"י הועדה המקצועית(. -

 ת תדבר עם ברק כץ(.)אסנשיוכנו ע"י ועדת האתיקה עקרונות האתיקה  -

 הצגת נתונים סטטיסטיים. -

 בחירת ועדה לעניינים מיוחדים. -

 והסברים )אלון(.האינטרנט הצגת אתר  -

 

 . המקום יקבע בהמשך.15:00בשעה  12/2 -הועד הזמני תהיה בהבאה של  הפגישה .6
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