סיכום ישיבת הנהלה  26 -נובמבר 2019
נוכחו :אורה סתר ,יובל דרור ,אורי לנדאו ,ורדית קמחי ,בעז מונק ,גלית גנאור ,אמירה רביב ויוליה סרוסי
נעדר :גלית עילם שמיר ,מירי להק ,סיגי לב ,נעמה בר  -און ,גיל גלעד
סדר היום:
 .1סטטוס פעילות הצוותים  -הועדות
 .2סטטוס שיח זהות ומהות  -מרחב פתוח
 .3הקוד האתי
 .4ממנטורינג להדרכה קבוצתית
 .5תכניות עבודה לשנת 2020
הנושאים שנדונו (תוכן הדיון בנספח פרוטוקול הישיבה):
 .1המצב הפיננסי והמודל הכלכלי
 .2שיח מהות וזהות מקצועי ואירגוני של איפ"א  -המרחב הפתוח
 .3הכנס השנתי  -הדיון במסמך התשתית נדחה לישיבה הבאה
 .4מפגשי הלמידה  -איפ"א U
 .5אתיקה
 .6האתר
 .7ממנטורינג להדרכה קבוצתית
 .8תכנית עבודה לשנת  - 2020נדחה לדיון בישיבה הבאה

ההחלטות שהתקבלו  -פעולות לביצוע:
 .1המצב הפיננסי :בחינת פתרונות לביצוע מידי על בסיס רעיונות שעלו בעבר בישיבה הבאה -
באחריות יובל ,אמירה ויוליה.
 .2המרחב הפתוח :להפצת ההזמנה  -לבדוק משמעות כספית להפצה גם ב SMS -באמצעות מערכת
הדיוור  -באחריות יוליה.
 .3הכנס השנתי:
א .כינוס צוות הכנס והבנייה של תכנית הכנס  -באחריות יובל.
ב .תמיכה בצוות הכנס  -תגבור ברעיונות למפגשי מליאה  -באחריות יובל ,בסיוע כל חברי
ההנהלה.
ג .בדיקה של מיקומים חלופיים לקיום הכנס – באחריות בעז ואורי.
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 .4מפגשי הלמידה  -איפ"א :U
א .היערכות לשידור המפגש ביום חמישי באמצעות  - ZOOMבאחריות יוליה.
ב .סיוע עם רעיונות למרצים/מנחים ומציגים של  Case Studiesלמפגשים באחריות ורדית ,בסיוע כל
חברי ההנהלה.
 .5אתיקה :שילוב מסמך התשתית שנבנה ע"י הצוות בשיח זהות ומהות של איפ"א  -באחריות אמירה.
 .6האתר :כל חבר הנהלה שיש לו בלוג ,לשלב קישור שלו בשיח פאי וכל חברי ההנהלה יכתבו בלוג
באתר :מה הסיפור שלי?  -באחריות גלית ג ,.בסיוע כל חברי ההנהלה.
 .7ממנטורינג להדרכה קבוצתית :תכנית שנתית תצא לדרך בינואר  - 2020באחריות אורי ויוליה.
א .התכנית .
ב .בניית ניוזלטר מקצועי  -מטרפת לוועדת עורכים מירי לוין רוזליס.
ג .עידוד ההצטרפות של החברים לאתר.
ד .הדרכות על האתר לחברים.
דיווח  -סטאטוס מצב כספי וחברים:
א .מצב כספי ותזרים:
 מזומן בעו"ש נכון ל₪ 9,749 :26.11.19 - הוצאות נובמבר ₪ 21,518 :19 הכנסות נובמבר ₪ 24,179 :19 אמדן יתרה עו"ש לאחר הוצאות נובמבר ₪ 8,139 :19 צפי הכנסות דצמבר  :19כ₪ 16,000 - צפי הוצאות דצמבר ( 19ללא תוספת חובות לכנס) :כ₪ 18,500 -ב .סטאטוס חברים רשומים:
  379חברים  80דמי חברות בתשלום אחד  290 -דמי חברות בהוראת קבע 11 -הוראות קבע לא בתוקף

 9 -חברי כבוד

 7 -חברים צריכים לחדש חברות מחודש יולי 19

ג .חברים חדשים מצטרפים  /חברים עוזבים מינואר :2019
  69חברים הצטרפו 144 -חברים לא חידשו חברות  /ביקשו לעזוב
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נספח :פרוטוקול הישיבה
 .1המצב הפיננסי והמודל הכלכלי:
 הצוות להעלאת חלופות למודל הכלכלי יתכנס בתחילת חודש ינואר. לשיפור המצב הפיננסי נדרשת פעילות לביצוע מידי. הועלו רעיונות לערב גאלה ולתשלום דמי חברות בסכום שנתי גבוה ובתמורה מבנה חברותבהטבות.
 בישיבה הבאה יתקיים דיון בחלופות שעלו ובחלופות שעלו בעבר ולא מומשו. .2שיח מהות וזהות מקצועי ואירגוני של איפ"א  -המרחב הפתוח:
 התקיימה פגישה ראשונה של צוות ההיגוי  -מסיבות אישיות טובה ביקשה להפסיק את הלוויהמקצועי ושי יחליף אותה.
 הפגישה הבאה תעסוק בניסוח השאלה/ות וההזמנה. ההזמנה תופץ בהפצה רחבה. תיבדק אפשרות להפצה גם ב SMS -באמצעות מערכת הדיוור. .3הכנס השנתי:
 הכנס היה עתיד להתקיים בשיתוף הקריה האקדמית אונו בחודש פברואר .הקריה גילתה עניין רב,נערכה עם תקציב והחלה להיערך לשת"פ בתוכן הכנס ,אך עקב אילוצים של מקום וחניה לא ניתן
לבצע את הכנס אצלם.
 הכנס יהיה יומיים ,כנראה במרכז רבין בחודש מרץ או באפריל .לכנס של יומיים יש ערך מקצועי רביותר ,מאפשר הדעה של יותר משתתפים ליום אחד ומבטיח השתתפות והכנסות גבוהות יותר.
 הכנס יתבסס על הכנס שניבנה ,הנושא יישאר ונדרש להרחיב את בסיס הKeynotes Speakers -שיהוו מקור משיכה למשתתפים .צריך לייצר כנס קצת אחר ,שהרבה אנשים ירצו לבוא אליו.
 הכנס יהיה אדפטציה של הכנס שנבנה בלי לתת ביטוי לפאי ולקהילות ,אך כדאי שמשהו מהתהליךשל המרחב הפתוח יזרום לתוך הכנס.
 ההנהלה תתמוך בצוות הכנס ותהיה שותפה לתגבור הכנס ברעיונות למפגשי מליאה מתאימים.גלית תעביר קישור לתוכנית הכנס באתר.
 תיבדקנה חלופות לגבי מיקום הכנס ברשת עמית או באוניברסיטה הפתוחה. .4מפגשי הלמידה  -איפ"א :U
 הצוות נמצא בתהליך בנייה מחדש ,התכנס פעם אחת ועתיד להתכנס שוב בשבוע הבא. השבוע יתקיים מפגש מדידה ארגונית עם ד"ר שוש שגיא וב Switch my mind 8.12 -עם ד"ר ליאורהויינבך.
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 הועלתה בקשה מהצפון לפתיחת המפגש לצפייה מרחוק .תיבחן אפשרות לחברים בלבד באמצעות ,ZOOMבתשלום סמלי  ₪ 25למשתתף.
 קיימת אופציה למפגש נוסף בחודש דצמבר עם פרופ Wיצחק גץ  -בלו"ז צפוף בשבוע.19 - 15 : ורדית מבקשת סיוע של חברי ההנהלה עם רעיונות למרצים  /מנחים  +מציגים של Case Studiesשאיתם ניתן יהיה לבנות מפגשים.
 .5אתיקה :לא התקיים דיון במסמך התשתית  -יתקיים בישיבה הבאה .הערכים של המסמך הינם
משמעותיים לדיון בצוות ההיגוי של המרחב הפתוח וצריכים לבוא לידי ביטוי בו .אמירה התבקשה
לייצגם בצוות.
 .6האתר:
 התקיים תדרוך להתחברות לאתר של חברי ההנהלה שלא היו מחוברים. חברי ההנהלה שיש להם בלוג ישלבו קשור בשיח פאי. כל חברי ההנהלה יכתבו בלוג בנושא :מה הסיפור שלי? .7ממנטורינג להדרכה קבוצתית:
תכנית שנתית תצא לדרך בינואר  2020על בסיס המתווה הבא:
 תכנית שנתית  8 -מפגשים במהלך השנה. תיפתחנה  5קבוצות 1 :בחדרה 3 ,במרכז ו 1 -בבאר שבע. מנחי הקבוצות :איוה חגי-ניב ,איתמר רוגובסקי ,אורי לנדאו ,יורם גלי ורותי לסנר. מבנה המפגשים ותוכנם יקבעו ע"י כל אחד ממנחי הקבוצות. גודל הקבוצות :בין  8ל 12 -משתתפים בהתאם להחלטת המנחה. ההרשמה תהיה לקבוצה ,הנרשמים יבחרו במנחה לקבוצתו הם מעוניינים להצטרף. תנאי הקבלה לתכנית :חברים שסיימו את הלימודים לתואר שני בחמש השנים האחרונות ,העובדיםבייעוץ ארגוני ולאחר ראיון אישי ע"י מנחה הקבוצה.
 התכנית הינה בתשלום שנתי  -סימלי ₪ 1,000 :למשתתף .מתוכם  ₪ 800יועברו למנחי הקבוצות.רשמה :יוליה סרוסי
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