
 פרוטוקול פגישת וועדת שרות קוד'א ארצית

 1.8.12הפגישה נערכה בקפה סוניה תל אביב בתאריך  

 גם כן בקפה סוניה 5.9.12הפגישה הבאה תיערך  ב  

 נוכחים בפגישה 

 גבריאל מירושלים ובאר שבע  -יו'ר הוועדה,ושליח הוועדה  

 אמה מקיבוץ מזרע  -סגן יו'ר  

 זוהר  מתל אביב  -גזברית  

 רמי מירושלים  -יו'ר תת וועדת הקמת אתר באינטרנט  

 מירושלים    -מירושלים,  דבי     -משתתפים נוספים:יפתח  

 המסורות 12הפגישה נפתחה בדקה של שקט,תפילת השלווה,וקריאת 

 יו'ר הוועדה והשליח לוועידה העולמית:-(גבריאל1

ווח מהחוויה האישית שלו לגבי גבריאל שלח דו'ח מפורט על התנהלות הוועידה העולמית,מד
הרצינות ההחלמה ורוח אלוהים ששררה בימי הוועידה.כמו כן דיווח גבריאל על הכנס העולמי 

שנערך מיד אם סיום הוועידה. הכנס התאפיין בריבוי סדנאות החלמה במשך שלושת ימי הכנס. 
ם ספונטני לטובת עם קוד'א עולמי כולל תרגובהמשך הציגו  גבריאל ורמי את שלושת ההסכמים 

 כל חברי הוועדה.

 :שימוש בסמלים וחומרים של קודא עולמי באתר בעברית.1הסכם 

 :תרגום ספרות קודא תוך שמירה על זכויות יוצרים של קוד'א.2הסכם 

בארץ,כולל עמלות.  בנושא העמלות  :מכירה והפצת ספרות מתורגמת מאושרת של קודא3הסכם 
דולר לכל סוג של   1קיבלנו תשובה מפורטת מאבי סטרן,כאשר העמלה בשנתיים הראשונות היא  

דולר לשנה נשלם את העמלה   5000ספר או חוברת. אחרי שנתיים אם המכירות עברו את  סך 
ם גם התיחסות לגבי אחוז מהמכירות לא כולל דמי טיפול ומשלוח. יש בהסכ 1הקודמת  ועוד  

 סכומי מכירות גבוהות יותר.

 רמי וגבריאל ניבחרו פה אחד להיות מורשי חתימה על שלושת ההסכמים.

גבריאל מדפיס את שלושת ההסכמים חותם ביחד עם רמי ומעביר לקודא עולמי במייל ובדואר 
 רגיל .

תוך מספר  23086619פתחו חשבון בבנק הדואר בבית דגן. מספר החשבון הוא (זוהר וגבריאל 2
 039604176.  זוהר מבררת תוך שבוע האם החשבון פעיל  טל  ימים החשבון יהיה פעיל

 אמה תעביר את התמיכה בפגישה הבאה.ש'ח.  200תומכת בוועדה הארצית בעוד  (קבוצת מזרע3

י ,מבקש עזרה כדי לגבש כיצד יראה האתר, כמו כן רמי דיווח לי אתמול כ (יו'ר הקמת האתר רמי4

.כמו כן רמי מדווח כי בחר בחברת   www.coda.org.il-קיבל אישור מקוד'א עולמי לדומיין שלנו
"ביסנססייט" לבנית האתר שלנו. החברה הסכימה לעלות לאוויר דף ראשוני המודיע כי האתר 

 רמי יהיה בקשר עם זוהר.בבניה.  מחכים למספר חשבון בנק ,

ליו'ר זמני של וועדת תרגום,  נבחר ברוב קולות.  חברים :גבריאל הציע את עצמו (וועדת תרגום5
 נוספים בוועדה רמי סגן יו'ר,אביבה מי'ם  דבי  מי'ם.



 גבריאל עושה תוכנית לתרגום,מי עושה מה.חברים נוספים שעוזרים בתרגום,מיה,אילנה,לילך.  

 18.00-21.30א'  יום  14.10.12:יערך ביום א' או  ג'  אחרי החגים,  בתאריך (מרתון בירושלים6
 .אמה ורמי בודקים האם התאריך מתאים לליאת ולסבינה,

 הרשום באדום באחריות החבר

 

 בשרות אוהב   גבריאל                                                                


