
 פרוטוקול פגישת וועדת שרות קודא ארצית

 27.6.12הפגישה נערכה בקפה סוניה ת"א בתאריך 

 סוכם כי הפגישות הבאות יערכו בימי רביעי, הראשון בכל חודש.

 18.00בשעה  1.8.12הפגישה הבאה תיערך ב

 :נוכחים בפגישה

 גבריאל מבאר שבע וירושלים-יו"ר הוועדה

 אמה ממזרע. –סגן יו"ר 

 זוהר מת"א-גזברית

 רמי מירושלים-יו"ר תת וועדה להקמת אתר

 יפתח מי"ם-אורח

 בנצי מת"א-אורח

 הפגישה נפתחה באחור עקב פתיחת חשבון בבנק הדואר ע"י גבריאל וזוהר.

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

 פגישה קודמת.:נעבור לדיווח של החברים לפי פרוטוקול מגבריאל יו"ר

 5:אחרי טלפונים לברור איזה קבוצות פעילות בארץ,התברר כי יש זוהר גזברית
קבוצות עובדות. ירושלים, מזרע, תל אביב, חולון , באר שבע, וקבוצה בהתהוות 

 בחיפה אצל לביאה.

 50לגבי חשבון בנק,פתחנו חשבון בבנק הדואר בבית דגן ליד ביתה של זוהר.הפקדנו -
תם עד לאישור החשבון.בדקנו כי יש אפשרות לראות את מצב החשבון ש'ח לפי בקש

 באינטרנט על ידי קוד.

 זוהר מסרה לגבריאל טופס רישום קבוצת תל אביב באתר העולמי.-

ש'ח  138:קניתי דומיין לאתר בסך של רמי,יו"ר תת וועדת אתר באינטרנט

,אני מציע לחכות עם ההחלטה מי יבנה את האתר עד  www.coda.org.ilלשנתיים. 
שנגבש את החומר שאנחנו רוצים שיופיע באתר,כמו כן אסור שיופיע שם החברה 

 שבנתה את האתר)זה נוגד את המסורות( וזה עולה עוד כסף.

אמה אמרה רמי מבקש להודיע בקבוצות כי דרושים חברים בוועדת בניית האתר,
 ייס את אהוד ממזרע.שתנסה לג

:לתת אינפורמציה לחדשים,לתת עלה דיון על ידי זוהר בנושא מהי מטרת האתר
מידע לגבי ספרות,לפרסם מידע לגבי ארועים וסדנאות,גיבוש החברותא,סיפורי 

 החלמה,אנחנו לא לבד.

 הנושא בחו'ל.גבריאל אמר שיבדוק את עלתה השאלה האם יהיה פורום באתר,

http://www.coda.org.il/


 יתון שבועי או חודשי.עלה גם רעיון של ע

עד סוף יולי הצוות יחליט מי בונה את האתר,עד לפי רמי לוח זמנים לבנית האתר:-
 האתר. אמצע אוגוסט מעלים לאויר התחלה של

 תרגום:עדין אין יו"ר לתת וועדת  תרגום

 מילה. 250ש'ח ל 30עלות מינימלית לתרגום מקצועי 

רגום,אמה תנסה לגייס את לביאה יש להפיץ בקבוצות מי יכול להצטרף לוועדת ת
 מחיפה. אחרי התרגום דרושה הגהה של איש מקצוע.

לוועדה ובתקווה למצוא יור יוצאים בקריאה לקבוצות לגייס חברים לסיכום:
 לוועדה.

 :אביא את ספרות מזרע לפעם הבאה.סגן יו'ראמה 

 ש'ח. 500אמה מוסרת כי קבוצת מזרע החליטה להעביר לוועדת שרות ארצית עוד 

:מרתון החלמה יתקיים באוקטובר ביום פגישת קבוצת אמה,ליליאן וועדת תרבות
 .אמה ביחד עם רמי יבדקו האם האולם מתאיםירושלים בבית קלע ביום ראשון.

 מטרת המרתון:גיבוש,החלמה ואיסוף כסף.

הבאתי את הפליירים לפרסום ארצי,כל אחד לוקח חבילת פליירים גבריאל יו'ר:
 והר,רמי,אמה,גבריאל לקחו פליירים.לקבוצה שלו,ז

,מכללות,במעונות אותהפליירים,באוניברסיטהמטרה היא לתלות את 
הסטודנטים,מתנסים,בתי חולים,בתי חולים לבריאות הנפש,בעיריות 

 ומועצות,בקיבוצים ובמושבים.

 דולר לקניית ספרות . 100סוכם כי גבריאל יקבל נסיעה לכנס של גבריאל:

רמי קיבל את ההסכמים באנגלית מגבריאל :הסכמים לזכויות יוצרים של קודא
וביחד עם אביבה יעבור עליהם כדי לבדוק איך אפשר לחתום עליהם,האם יש צורך 

 בייעוץ עם עו'ד וכ'ד.

 המסומן באדום באחריות החבר.

 בשרות אוהב ואשרינו על השרות

 גבריאל

 

 


