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2011דו"ח סיכום פעילויות העמותה לחודש פבואר 

קבוצות חברתיות

פיצ' מקום לנוער גאה בחיפה
מקום מפגש חברתי במתכונת מרחב פתוח עבור נוער גאה המתקיים אחת לשבוע בימי חמישי בחיפה. 

 משתתפים, ביניהם ערב חורף חמים וערב סרט.8במהלך חודש פבואר התקיים כל שבוע מפגש בו נחכו בממוצע 
 מה הלאה: הצוות ימשיך בפעילות הרציפה, יגייס מתנדבים חדשים לצוות, יעבוד על סמינר הכשרה ועד אירוע לגיוס

תרומות.

הסלון הורוד בחדרה
הסלון הורוד בחדרה הינו קבוצת מפגש חברתית לתושבי חדרה והסביבה הנפגשת אחת בחודש.

בחודש פבואר יתקיים מפגש בנושא אקטיביזים מקומי.
מה הלאה: בחודש מרץ יתקיים מפגש בנושא חינוך ושינוי והכנות לקראת אירוע גיוס כספים בחדרה.

צבעים בטבע
קבוצת המטיילים הגאה של העמותה. הקבוצה יוצאת אחת לחודש לטיול בשטח.

.בחודש פבואר תצא הקבוצה לטיול לעמיקם והר חורשן
.גבעות רוחמה ונחל שקמהוטיול אופניים למה הלאה: בחודש מרץ תצא הקבוצה לטיול רגלי ליער המלאכים-שחריה 

קידום הספורט

כדורעף גורדון
קבוצה נפגשת אחת לשבוע בימי שלישי לאימון כדורעף בחוף גורדון ת"א.

במהלך חודשי החורף הקבוצה יצאה לפגרה.
מה הלאה: בתחילת מרץ הקבוצה צפוייה לחזור להתאמן בהתאם לתנאי מזג האוויר.

כדורעף מודיעין:
קבוצה הנפגשת אחת לשבוע בימי ראשון לאימון כדורעף במודיעין.

במהלך חודשי החורף הקבוצה יצאה לפגרה. 
מה הלאה: בתחילת מרץ הקבוצה צפוייה לחזור להתאמן בהתאם לתנאי מזג האוויר.



קידום האומנות הגאה

תערוכת נאמנות ובגידה
  לפבואר התקיימה תערוכה ומכירה פומבית עבור העמותה בשם "נאמנות ובגידה" בגדה השמאלית. אמנים3בתאריך 

  איש ואישה. במהלך האירוע70רבים מהקהילה הגאה תרמו יצירות במטרה לגייס כפים לעמותה. לתערוכה הגיעו כ
הוצאו למכירה אותן יצירות שנתרמו וגם מגנטים של אותן יצירות אשר העמותה הפיקה.

מה הלאה: ניתן יהיה לרכוש מגנטים מהתערוכה בכל אירוע קרוב של העמותה או דרך האתר עד גמר המלאי.

מידע קהילתי

מה קורה? הטלוויזיה הקהילתית הגאה
  יום30במהלך חודש פבואר צוות מה קורה יצא לתעד כנס "טרנס בהלכה", דיון על "מסמך הפונדקאות" ואירוע לציון 

 לפטירתו של הדר גרד במרכז העירוני הגאה בת"א. בנוסף במהלך החודש שודרה מהדורה "עיצוב מדיניות
 מכאן, כמו כן ניתן לראות חלק מהמהדורה באתר מה קורה.98פמיניסטית" בערוץ הקהילתי 

 מה הלאה: צוות העריכה יערוך את החומרים שתועדו מבהלך החודש וישדר מהדורה לחודש מרץ. כמו כן צוות
התיעוד ימשיך לתעד אירועים בקהילה הגאה.

מנהלה, ועד מנהל ופרסום

במהלך חודש פבואר עסק צוות המשרד בהגשת בקשת תמיכה מעריית חיפה עבור הפעיליות בעיר.
.  2010בנוסף עסק צוות המשרד בסיכום הנהלת חשבונות העמותה לשנת 

 בסוף חודש פבואר יתקיים סופ"ש אסטרטגי עבור חברי הועד אשר יהיה פתוח לקהל הרחב וידון בהמשך פעילות
העמותה.

 בנוסף צוות המשרד ערך ניוזלטר חודשי עם מידע על פעילויות העמותה להחודש וערך עבודות פרסום וקידום דרך
הרשת החברתית פייסבוק. לקראת סוף פבואר יצא ניוזלטר לחודש מרץ.

 ויעביר אותו לביקורת.2010מה הלאה: צוות המשרד יעבוד על דוח כספי לשנת 


