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אופק  -פרוטוקול מישיבת הוועד המנהל
נוכחים :יו"ר -יהודה טלמון ,יפעת סולל ,חני אלגביש ,טלי בהט ,דקלה גבע ,דגן לוין ,אפרת פרימן,
ראובן חורש ,סול בן שימול ,תום דרומי חכים  -מנכ"ל אופק ,איתן מתוקי  -סמנכ"ל הכספים ,אתי דעי
– קשרי חברים.
סדר היום:
 .1עדכון על קבלת הרישיון לאופק.
דיון:
יהודה – כפי שעדכנו אתכם בזמן אמת – רשות שוק ההון חתמה סוף סוף על הרישיון לאופק .מחר
תצא הודעה מדוברות של האוצר וכן דוברות של אופק ,כמו כן ,תצא הודעה לחברי אופק.
המטרה העיקרית שלנו היא לצרף כ 7,000-חברים בתוך כחצי שנה.
עיקר הפעילות הצפויה:
 .1בפעילות יח"צ :תיזמון קבלת הרישיון לא הייתה בשליטתנו ,קיבלנו את ההודעה לפני חג
הפסח והבחירות ,יחד עם זאת ,אנו מעוניינים לצאת בכל פלטפורמה אפשרית ,מניסיון
העבר ,כל הד תקשורתי הביא הצטרפות של חברים חדשים והפעם זה יותר משמעותי.
 .2היערכות לקמפיין  -יפעת ,תום ,איתן ואני נפגשנו היום פעם נוספת עם אנשי הקמפיין .מזכיר
שנפגשנו בחודשים האחרונים עם הרבה גופים ומועמדים.
את פעילות היח"צ והקמפיין יובילו  2גופים נפרדים אשר יהיו מסונכרנים ביניהם.
תום  -החל ממחר בבוקר ולחודש הקרוב תהיה פעילות יח"צ אשר תכלול ראיונות ,כתבות וכו'.
לאחר מכן ,נעבור למוד של קמפיין דיגיטלי אשר יכלול פייסבוק ,אינסטגרם ,סרטונים וכו' ,יותר
ממוקד לאנשים שאנו מאמינים שהם יצטרפו לאופק.
יהודה – עד כה ,גייסנו חברים על סמך רעיון בלבד ,ללא לוחות זמנים והגענו ל 6,500 -חברים ,כעת
יש לנו רישיון ואנחנו נדרשים לגייס הון' .בואו והצטרפו ,יש לנו רישיון ביד  -הנה האור בקצה
המנהרה'.
אפרת – אנחנו יכולים לומר עכשיו כי סוף סוף זה תלוי רק בנו.

יפעת – אנחנו נצטרך לתת לחברים מידע על השירותים שלנו ,אך הם צריכים לדעת שזה יקח יותר
זמן ,אנחנו יוצאים לקמפיין כאשר עברו  10שנים מאז מחאת  ,2011זה השינוי הדרמטי למחאה הזו,
שבה יצאו לרחובות  3מיליון איש ,הכח שלנו הוא החברים שלנו.
בעיני ,מחר בערב אנחנו צריכים לכנס אסיפת חברים ,אנחנו צריכים להיות קשובים לחברים ,יש לנו
סוף סוף סיבה לשמוח ,צריך לבנות סדר יום מאד מוגדר איך אנחנו עובדים מול החברים .לאופק
קיים מתווה כתוב וחתום וברגע שאנחנו נעמוד בו הרשות לא תוכל לומר יותר "אין".
יהודה  -תום ישלח אליכם את ההודעה שצפויה לצאת מחר לעיתונות.
תום  -לסיכום ,מחר בבוקר תצא הודעת דוברות מטעמינו ובצוהריים יצא ניוזלטר לחברים וב-
 21:00ניפגש לאסיפת זום .מזל טוב ובהצלחה לכולנו!

