חברי ועד נוכחים :יהודה טלמון (יו"ר) ,טלי בהט ,רן חכים ,ראובן חורש ,יפעת סולל ,אלי גרשנקרוין,
אורי אופיר.
חברי ועד נעדרים :אלונה ליפשיץ ,אפרת פריימן.
נוכחים נוספים :תום דרומי חכים (מנכ"ל) ,איתן מתוקי (סמנכ"ל כספים) ,שני גרשי (סמנכ"ל שיווק).

 .1עדכון מתהליך הרישוי.
 .2מינוי עזריה דבידוב – מנהל אבטחת סייבר.
 .3מינוי אורנה בירמן – מנהלת סיכונים ראשית.

 .1תהליך קבלת הרישיון מתקדם .ישנם שני נושאים פתוחים :היבטי הלימות הון ותהליכי
אבטחת מידע .לגבי הלימות הון צפוי להתקיים דיון בזמן הקרוב עם הרשות ,עדיין לא העבירו
הנחיות .לגבי אבטחת מידע התבקשנו למנות מנהל אבטחת מידע במקביל למנהל מערכות
מידע.
 .2עזריה דבידוב – מיועד לשמש כמנהל הגנת סייבר ,פעילות דרך חברת  ,MadSecבמסגרת
בנק שעות .קורות חיים הועברו בדוא"ל.
 .3אורנה בירמן – מיועדת לשמש כמנהלת סיכונים ראשית ,תועסק כשכירה ,בהיקף של .40%
שימשה כ 25-שנה בתפקידי ניהול סיכונים בכירים בבנק אוצר החייל .קורות חיים הועברו
בדוא"ל.
 .4סקירת היערכות לקמפיין –
 .aהוצג סרט הקמפיין המלא ( 2דק') ,הסרט יחתך לסרטונים נוספים קצרים בהתאם
לקהלי היעד :אידיאולוגיים ,חצי-אידיאולוגיים ,וצרכני-כללי .הסרט זכה לשבחים
מחברי הוועד.
 .bהסרט מיועד בעיקר לתקופה שבין קבלת הרישיון להתחלת הפעילות.
 .cדוברות ויח"צ – נעשתה פנייה לאנשי התקשורת והדוברות של כחלון ,עדיין לא
קיבלנו תשובה.
 .dמאמרים של מובילי דעה

 .eתדרוך של גופי התקשורת
.f

עדכון מיתוג למיתוג החדש.

 .gנכסים דיגיטליים – יוטיוב של אופק ,אתר אינטרנט – נכתב מחדש ,ניוזלטר,
פיייסבוק.
 .hפיקדון השקה – אפשרות לחברי אופק להירשם לפיקדון השקה שמיועד לחברי
אופק – חדשים וותיקים.
.i

פיייסבוק – פוסט השקה ,קידום סרטים ופוסטים.

.j

קידום באנרים בפייסבוק ובגוגל ,ניתוח ואופטימיזציה של הקמפיין והפעילות
בדיגיטל ובאתר.

 .kמשפיענים – מפורסמים וחברי אופק – חברי כנסת ,אמנים – מיועדים לפרסם פוסט
בזמן שהכל מתקדם .עודכנו ונערכים.
.l

גיוס משפיענים חדשים.

 .mעבודה עם אנשים שיש להם הרבה עוקבים.
 .nהקמה מחדש של מערך מפגשי הבית.
הקמפיין ,ובפרט סרטון הקמפיין זכה לשבחים מחברי הוועד.

 .1אושר מינוי עזריה דבידוב בתפקיד מנהל אבטחת סייבר.
 .2אושר מינוי אורנה בירמן בתפקיד מנהלת סיכונים ראשית.

