23/3/2017

סיכום ישיבת ועדת תפעול מס' 2#
הישיבה התקיימה בתאריך  22/3/2017במשרד מזכ"ל.
זמן התחלה20:00 :

זמן סיום21:30 :

נוכחים:
חברי הוועדה :נאור דרעי,יהל אשד ,לני צפורי ,דוד עזורי ,אנסטסיה דמידנקו ,אלונה חובב
משקיפים:
משקיפים שנכחו ותפקידיהם:
סיו"ר האגודה -דניאל איטח
חבר ועדת ביקורת :משכית
יו"ר התא הטבעוני -חן סראף
חסרים:
דקל צור
עיקרי הישיבה
הצעות החלטה:
הנושא :איחוד שעות לתפקיד גרפיקאי
קולות בעד :פה אחד

נוסח ההצעה" :וועדת תפעול מאשרת את החזרת תקן גרפיקאי
ל 95שעות חודשיות"

קולות נגד :אין

נמנעים :אין
נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה☒ :

דין ההצבעה :ההצעה התקבלה.

נושא חסוי☐ :

הערות :שנה שעברה היה לנו קשה למצוא עובד שמסכים לעבוד  95שעות לכן פיצלנו את התקן ל ,2השנה
העובד שנשאר משנה שעברה מסכים לעבוד את ה 95שעות ,דבר שגם עדיף שעובד אחד איכותי יעשה (קשה
למצוא עובדים איכותיים לתקן זה ,לכן על פי המלצת הסיו"ר הוחלט להחזיר את התקן ל 95שעות
הצעות החלטה:
הנושא :העברת משרד מחשוב לאחריות
הסיו"ר
קולות בעד :פה אחד
דין ההצבעה :ההצעה התקבלה.

נוסח ההצעה" :וועדת תפעול מאשרת את העברת משרד מחשוב
לתחת אחריות הסיו"ר"

קולות נגד :אין

נמנעים :אין
נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה☒ :

נושא חסוי☐ :

הערות :משרד מחשוב היה תחת משרד תפעול (מנת"ל) ,לא קיבל שם את המענה הדרוש ,לכן הוחלט להעביר
את האחריות לסיו"ר  ,בנוסף מהלך השנה האחרונה דניאל הסיו"ר לקח את האחריות למשרד מחשוב והיה
בקשר מתמיד עם ולד-אחראי מחשוב.

נושאים לדיון:
הנושא :אוכל טבעוני באירועי האגודה ואצל הזכיינים

נכח חבר ועדת ביקורת
במהלך הדיון☒ :

נושא חסוי☐ :

הערות :הועלה הנושא ע"י חברת הוועדה אלונה וע"י התא הטבעוני -חן סראף ,הוסבר על ידי חן סראף שיש
בעיה של חוסר היצע וכמות נמוכה של אוכל טבעוני אצל הזכיינים בנוסף לכך מחירים גבוהים שלא בצדק
(פריטים שאינם מצדיקים מחירים מיוחדים) וכמו כן באירועי האגודה אין מכירת אוכל טבעוני (פרט לתפוח
אדמה שנמכר),בנוסף הוצע ע"י נאור שבאירועים (לדוגמא בחירות למועצה שמחלקים קרמבו) יהיה בנוסף
אפשרות טבעונית ,הסיו"ר קיבל את הדברים ויבדוק אותם ,בנוסף לכך ביקש מהתא הטבעוני (לאחר שנאמר
על ידי חן סראף שיש ספקים שרוצים למכור אוכל טבעוני) לומר לספקים שיפנו אליו .

נושאים לטיפול לקראת הישיבה הבאה ומשימות שחולקו ,כולל תאריכי יעד:
 .1חברי הועדה יחשבו על רעיונות חדשים שירצו להעלות לדיון
" .2שולחן עגול" בנושאי רווחה – באחריות דניאל

הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:
אין

בברכה,
נאור דרעי
יו"ר ועדת תפעול

