04.08.2020
סיכום פגישה מחלקת M
אי וודאות:
התחלנו את הפגישה כמו כל פגישה בסיבוב הזה  -עם הבנה שאנחנו צועדים/ות בדרך שיש בה
הרבה חוסר וודאות מחד ומאידך אם לא נקדם את התהליך עכשיו ויהיה אירוע באוקטובר  -אנחנו לא
נהיה מוכנים.
חודש אוגוסט מבחינתנו הוא חודש קריטי  -גם צל של אי וודאות וגם צורך לקדם את התהליך.
מבלבל?
כן!
ממשיכים/ות?
כן!
האתגר בהובלת א/נשים בתקופה של אי וודאות הוא עצום,
אני יודעת,
ממליצה לכוון לגיבושים מחלקתיים של כיף ,עשייה מתוך שמחה ,שותפות ותקווה  -זה מה שיש לנו
עכשיו וזה אחלה חומר.
עדכון כרטוס:
מכירה פתוחה 29/08 -
מכירת השתתפות 10/09 -
או אם ג'י 15/09 -
מעוטי הכנסה  -יש טופס פתוח להרשמה עד סוף החודש  -אחרי הסגירה הטפסים ייבדקו ע"י ועדה
ייעודית ומי שי/תקבל אישור למעוטי הכנסה  -יוכל לבצע את הרכישה בכל אחת מהמכירות  -תעודת
הזהות תהיה מוזנת במערכת עם תעריף מעוטי הכנסה.
פגישת הועד  -הנהלה שהיתה לנו ב:05.08.2020-
פגישה פתוחה ואמיתית .דיברנו על כל החששות הברורים של כולם/ן ,הסתכלנו על ייתכנויות
תקציביות והחלטנו שמתקדמים/ות ביחד  -במסר אחיד של עשייה לקראת האירוע.
גאנט:
עבר שינויים והתאמות והוא מעודכן!
המכירות התעדכנו ,תאריכי הגשות מפות התעדכנו  -הגאנט מעודכן.
במידה וביצעתם/ן שינויים לגאנט המחלקתי בהכשרות ,ימי גיבוש ,תכנון לקראת אירוע  -אנא עדכנו
את הגאנט .תודה )פרח(
תקשורת תקשורת תקשורת:
את החוויה של התקשורת וההתרחשות שלנו מעט מאוד חברים/ות זוכים/ות לחוות.
הדרך היחידה שלנו לשדר אנרגיות של מושן ושל עשייה היא דרך מחלקת תקשורת (:

תחשבו ביחד עם חברי/ות המחלקה איזה תוכן מעניין/מרים/מניע יעזור לנו לפזר אבק פיות בפלאיה
האנושית של הקהילה שלנו  -תמלאו את הפרטים בטופס הזה ובואו נתחיל לפזר מסרים של עשייה -
זה חסר!
טופס בקשות וסנכרון לוגיסטיקה:
בבקשה להשלים את הטופס עד סוף השבוע  .22/08/2020דברו איתי אם צריך עזרה למלא.
סופ"ש הפקה:
סופ"ש המיועד לכל הצוותים המובילים של המחלקות .אני אמורה לעשות דודל של התאריכים שנבחר
ביחד ,אבל אף פעם לא עשיתי דודל… ..מישהו מסכים/ה ללמד אותי איך מכינים?
בינתיים הלכתי על טופס עם שלוש שאלות…..
מעבר לכך ,אם יש רעיון למיקום לקיים את הסופ"ש קאמפינג או משהו בסגנון ,ספרו לי בבקשה.
מפה:
ביום הפגישה ישבו חברי/ות קואופרטיב תוכן עם מו"ת לתכנן את החלוקה לאזורים במפה .היתה
פגישה טובה ויצאנו עם מפה שמתארת עיר ,אמנות ,מרכזי מפגש ,תוכן מהותי ומוסדות עירוניים
ממוקמים בצורה נוחה אך ראדיקלית.
יום שלישי  - 18.08במקום פגישת צוות נקיים מסיבת בריכה (:
כל הפרטים ממש בקרוב.
עד אז,
חיבוק ,דפנה (:

