
 קודא ישראל-פרוטוקול פגישת וועדת שרות ארצית

 12.9.121הפגישה נערכה בקפה סוניה בתל אביב 

 הפגישה הבאה תתקיים גם כן בקפה סוניה,יש שתי אופציות

 7.11.12או בתאריך    24.10.12בתאריך 

 נוכחים בפגישה

 יו'ר הוועדה, ושליח הוועדה גבריאל  )מירושלים ובאר שבע(

 , אמה מקבוצת מזרע סגן יו'ר

 יו'ר וועדת הקמת אתר רמי מירושלים

 יפתח מירשלים

 12הפגישה נפתחה ברגע של דומיה,תפילת השלווה,קריאת 
 המסורות.

מודיעה דרך אמה כי  יו'ר וועדת תרבות ליליאן מרתון בירושלים. (1
  לא יכולה להגיע, אמה הסגנית ממלאת את מקומה.

השעות עדין בסימן  28.10.12  נבחר תאריך חדש לקיום המרתון,
אפשרות שניה   21.00עד  17.30שאלה, אפשרות אחת משעה 

 יפתח בודק עם סבינה. 21.30עד  18.00משעה 

 דקות 3. מילות פתיחה של וועדת תרבות,יפתח כ1תוכנית המרתון:

 .דובר ראשי  חצי שעה2                      

 התחלקות לאחר הדובר הראשי, דקות זמן ל 10.  3                     

 דקה. 1לכל חבר עד                          

 דקות 5אחרי ההפסקה דיווח של וועדת שרות ארצית גבריאל כ

  המשך התוכנית תעשה על ידי אמה ויפתח

 אופציות לדוברים:

 דובר אחד לחצי שעה, רמי בודק אם אורה מוכנה.

יפתח ואמה יהודה,רמי,אבישג,זוהר,גבריאל,דקות  15דוברים ל
 בודקים עם המועמדים.



 בניית אתר ,דיווח של רמי יו'ר הוועדה לבנית אתר:(2

חתמנו עם חברת ביסנסייט על חוזה התקשרות והעברנו להם מחצית 
 ש'ח כולל מע'מ. 580הסכום  

החלטנו ישבנו צוות בנית האתר,רמי אילנה,וגבריאל דרך הטלפון,
 רמט של דרום אפריקה שמצא חן בעיננו.להצמד לפו

עמודים של תבנית האתר. רמי מציע לעשות אתר זמני  11רמי מציג 
 12שיהיה בו דברים שכבר מתורגמים וקימים ללא עיצוב.כמו למשל,

ההבטחות , רשימת  12המסורות,  12הצעדים,מאפיני תלות יתר, 
ל פגישות ארצית בקובץ אקסל,צור קשר,פלייר ארצי,הודעה ע

 המרתון,אמירות חיוביות, רק להיום ועוד.

 רמי מבקש חברים שיעזרו לו בהכנת הטקסטים לאתר.

 רמי אומר כי אתר זמני יעלה לאינטרנט אחרי סוכות

 רמי יעשה זאת-יש לקבל אישור לעיצוב דף הבית מהוועדה העולמית

 דיווח וועדת תרגום ארצית:יו''ר זמני לוועדה גבריאל,(3

תורגם על –"מהי קודא עלון "מתורגמת ללא הגהה,א(יש כבר ספרות 
ג(הספר  תורגם על ידי רמי ב(חוברת ערכה לפתיחת קבוצהידי דבי   
זה המקום להודות על השרות  .תורגם על ידי רמי ואביבה רק להיום
 לחברים.

יום שלישי נפגשנו רמי,דבי,אני אצל אביבה בקיבוץ  4.9.12בתאריך 
עלון עברנו על ה 15.00עד שעה  9.30צרעה לצורך הגהה משעה 

 מהי תלות יתר לכל הקבוצות בארץ.רסמנו מתוכו מהי קודא ופ

 אצל אביבה. 9.30מ 27.9ולאחר מכן   19.9פגישות ההגהה הבאות  

 אנחנו זקוקים לחברים לצורך תרגום והגהה. 

:לסיים את העלון "מהי קודא",ולאחר מכן את החוברת תוכנית ההגהה
 וצה"."ערכה לפתיחת קב

 :תוכנית להמשך תרגום

 רמי מתרגם את "המדריך לחבר החדש"

 המסורות" 12הצעדים ו 12אביבה מתרגמת את "חוברת עבודה של 

 דבי מתרגמת את העלונים  "מה זה מאמן" ו  "גבולות בקודא"



 "עם חברים את החוברת "מדריך השרות של קודא יתרגם גבריאל

 ההסכמים עם הוועדה העולמיתשלושת (דיווח יו'ר הוועדה גבריאל:4

נחתמו על ידי רמי וגבריאל.ההסכמים מדברים על שמירת זכויות 
יוצרים בתהליך התרגום,בניית האתר,מכירת והפצת ספרות. 

ההסכמים נשלחו וניתקבלו על ידי הוועדה העולמית, לאחר חתימה 
שלהם הם יעבירו לנו ההסכמים החתומים. חתימה על ההסכמים 

תרגם ,לבנות את האתר ולמכור את ספרות קודא מאפשרים לנו ל
 ברוח המסורות האחדות והשתיכות לחברותא העולמית.

זוהר הגזברות לא הגיעה לפגישה, ספר הגזברות  ( דיווח גזברות:5
נשאר אצלה,גבריאל מדווח על הפעולות האחרונות. קבוצת ירושלים 

'ח ש 1500ש'ח )בנוסף לתמיכה של  1700נתנה תמיכה נוספת של 
 ש'ח נוספים. 400שכבר נתנה(. קבוצת מזרע תומכת ב

וההפקדה  ש'ח לחברה שבונה את האתר 580לאחר התשלום של 
 .ש'ח 3024.64יש בחשבון הבנק סך של תמיכת הקבוצות של 

". (הפצת הפליירים הארצי והפצת הפלייר "מהי תלות יתר6
גבריאל מציע להפיץ את הפליירים גם באינטרנט,  וגם לתלות 

במוסדות כגון אוניברסיטאות, מרפאות לבריאות הנפש, בתי ספר 
 תיכון, בעיריות ובמועצות, ועוד.

הוחלט בין חברי הוועדה כי (כתובת עבור הוועדה הארצית 7
של וועדת שרות ארצית תהיה  לקבלת מכתבים הכתובת הזמנית

 הכתובת של גבריאל.

סנסייט או ב ביאו ב לגבי כתובת אי מייל של הוועדה, רמי יבדוק 

gmail  . רמי הודיע על נכונות להיות אחראי על תיבת הדואר של

 הוועדה באינטרנט.

 בשרות אוהב

 שנה טובה של צמיחה והתחדשות לכולנו

 גבריאל

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          

 


