סיכום ישיבת הועד המנהל תאריך 32 :יולי 3102
משרדי  ,IMPשוהם

נוכחים:
הועד המנהל
רוית גבע
משה נוימן
חגית נוף
לימור תאומים
ויקטור וישליצקי
טל צוקר
אסי ושלר
אביטל ביר

ועדת ביקורת
דינה שרגאי

רכזת העמותה
יפית וסקר

נעדרים :מיכל פרויד-זילברברג ,אילנה פישמן ,אירן גוז ,אורנית ינאי-קהלת ,ליאת בן-דוד ,טלי זאבי,
שני בלום ,טלי שפר
סדר יום:
 .0לקחים ורשמים מהכנס השנתי:
 .aהתכנים:
 .iרוב הביקורות היו טובות.
 .iiנאמר שהתוכנית היתה עמוסה ויש צורך לרווח מעט ולתת יותר זמן
להפסקות ולנטוורקינג.
 .iiiהועלתה הטענה שהתוכן היה מבוזר מידי ועם יותר מידי נושאים וצריך
להתמקד יותר.
 .ivהמליאה צריכה להתקיים בתחילת הכנס.
 .vיש צורך גם בהרצאות המעלות את הנושאים הבעייתים וה"בועטים" על-מנת
שנוכל לקדם אותם ולהגיע לפתרונות (מוצי ישלח רשימה של נושאים ליפית).
 .viלא היה סדר מבחינת ההזמנות של המרצים .המידע לא הועבר בצורה
מסודרת וזה גרם להזמנות כפולות.
 .viiהיו טענות שההרצאות היו משעממות ולא תורמות .רצוי להביא יותר מרצים
בסגנון של ד"ר תם רן.
 .viiiעלתה הצעה לוותר על המושבים ושיהיה רק אולם אחד או לצמצם את כמות
המושבים ל 3-לכל היותר.
 .bהארגון:
 .iהעמותה חייבת להיות יותר בפרונט ויותר בולטת כמי שמארגנת את הכנס.
 .iiלהכפיל את עמדות הרישום כדי למנוע תורים ארוכים ועיכובים.
 .iiiהיו בעיות טכניות רבות (סאונד לא איכותי ,מצגות לא עלו).
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 .ivחייבת להיות עמידה בזמנים.
 .vלפעם הבאה צריך שיהיה איש טכני ולוגיסטי מטעם העמותה שידאג לכל
הבעיות הקשורות בארגון ובלוגיסטיקה.
 .cועדת הביקורת
 .iצריכה לקבל את הדו"ח כחודש לפני הכנס.
 .iiהדו"ח לא היה מפורט דיו (לא צויינה כמות נרשמים ,כמה שילמו ,כמה
הוזמנו).
 .dהועלתה הנקודה שאין לאפשר לעתיד לבוא להפוך את כנס הארגון לפלטפורמה
שיווקית של חברה כל שהיא אלא בגבולות הביתנים המוצעים.
 .eלהגדיל נוכחות של רופאים.
 .fחסויות צריכות להיסגר מבעוד מועד -מינימום חודשיים לפני הנכס.
 .gצריך להתחיל כבר עכשיו לעבוד על הכנס הבא (מכרז לחברת הפקה ,תכנים ומרצים).
 ועדת כנס שנתי – ד"ר מוצי נוימן ,אסי ושלר ,חגית נוף ,טל צוקר ,ד"ר ויקטור וישליצקי,
טלי זאבי.
 .3על-מנת להביא רופאים לכנסים שלנו יש צורך בעבודה בתוך בתי החולים .אולי ניתן לעשות
זאת גם דרך הסכמים עם איגודים מקצועיים ,כמו הר"י למשל.
 .2ועדת הביקורת תהיה יותר נוכחת בפעילותה בעמותה לנוכח הרחבת הפעילות.
 .4ניהול האתר של העמותה  -אסי תורם את העלות של הבנייה והתחזוקה של האתר
(שתיעשה ע"י ספק חיצוני שהעמותה תבחר) ובתמורה לזה יצויין באתר ש"תחזוקת האתר
נתרמה ע"י טריילוג".
יבדק מול העו"ד אם יש פה בעייתיות.
 .5עדכונים:
 .aניתן לשלם באשראי בכנסים ,תרומות וחסויות (יפית)
 .bקבלת תרומה ומענק מגוגל ומייקרוסופט (יפית):
 .iמייקרוסופט – ניתן לקנות רשיונות ומוצרים הקשורים לאופיס וכו' .צריך
להחליט מה ישמש אותנו ויכול לעזור – .אסי בודק.
 .iiגוגל – ניתנת האפשרות לפרסם במנוע החיפוש של גוגל בעלות של עד
 $01,111בחודש.
 .6תאריך הפגישה הבאה – (71.70.71.
מיקום :איכילוב

כתבה – יפית וסקר.
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