
 

 

 

4/5/2017 

  #3 מס' תפעולועדת סיכום ישיבת 

 משרד המזכ"לב 3/5/2017הישיבה התקיימה בתאריך 

 22:30זמן סיום:  20:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 יהל אשד , אורן זכריה, אלונה חובב, נסטיה דמידנקו,דוד עזורינאור דרעי,  חברי הוועדה:

 משקיפים:

 דניאל איטח -עדי אהרוני, סיו"ר יוצא -סיו"רח"מ ים אטנר,  רם סעדי,ח"מ כ :משקיפים שנכחו

 משכית ועדת ביקורת:  תחבר

  חסרים:

 דקל צורחבר ועדה: 

 

 עיקרי הישיבה

 הצעות החלטה:

 הגדלת תקן מנהלת רווחההנושא: 
נוסח ההצעה: "וועדת תפעול מאשרת את הגדלת תקן מנהלת 

 שעות חודשיות" 100-שעות ל 65-רווחה מ

נאור דרעי, דוד עזורי, קולות בעד: 

 יהל אשד ,אורן זכריה
 איןקולות נגד: 

אלונה חובב, נסטיה נמנעים: 

 דמידנקו

 ☐נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 

נה היו המון נושאים שלא מכך שבתוכנית עבודה של הש רעיון העלאת תקן מנהלת רווחה הגיעהערות: 

הצורך הועלה במספר ישיבות   .שים את ידנו עליהם מכוון שלא היו מספיק שעות בתחום הרווחההצלחנו ל

את משרד רווחה  הקרובות שלוש-השנתיים הקרוב שלבעתיד  אנו בוועדת תפעול רואים בהגדלת התקן.

היה לנו דיון סוער על מהות התפקיד של להגדיל את התקנים בו.  שחשובשבים כמדור בפני עצמו, לכן אנו חו

כנית אלא מתאים לדיון על תו ,זה אינו קשור לעניין הצורך בהגדלת התקן זה נושא כאשר ,מנהלת רווחה

 2י ההצבעות )הגדלת תקן מנהלת רווחה והוספת לקראת שת ביולי(.  לשנה הבאה )דיון שיתקיים עבודה

תתפו בו דניאל איטח ה, בנוסף קיימנו "שולחן עגול" שהשהתקנים( ביצענו עבודה מקיפה וחשיבה מרוב

 .חבר הועדה ודוד עזורי יו"ר הועדה נאור דרעי ,היוצא הסיו"ר

 

 

תקנים למשרד רווחה,  2הוספת הנושא: 

מעונות ותקן אחראי מערך תקן רכז 

 הטבות

נוסח ההצעה: "ועדת תפעול מאשרת הוספת התקנים: תקן רכז 

 20 -שעות חודשיות, תקן אחראי מערך הטבות 40 –מעונות 

 שעות חודשיות"

נאור דרעי, דוד עזורי, קולות בעד: 

נסטיה  ,יהל אשד אורן זכריה,

 דמידנקו

 אלונה חובבנמנעים:  איןקולות נגד: 



 

 

 ☐נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 

תקנים חדשים למשרד רווחה: תקן רכזת  2בהמשך לדיון בהעלאת תקן מנהלת רווחה, דנו בהוספת הערות: 

תקן אחראי מערך הטבות לגות, שכר לימוד וחינוך פיננסי; מעונות שתהיה אחראית על תחום המעונות, מ

ושיתופי פעולה עם עסקים ליצירת הנחות נוספות  קבוצות רכישהלסטודנטים שיהיה אחראי על 

הליך *  וחשיבותם הגיעה מהקולות ב"שטח". לסטודנטים. התקנים הנ"ל הגיעו לאחר חשיבה מעמיקה

יוצג עדה וובו הוצגאשר  "חזון משרד רווחה" החשיבה וכן הגדרות התפקידים המלאות מופיעות במסמך

 התקציבי. ם בהיבטבישיבתה הבאה לשם אישורם עדת כספיולו

 

 

 נושאים לדיון:

 התנהלות זכיין האגודה לסופרמרקט במעונות גהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

. הזכיין מוכר 1כחלק מהדיון הועלו טענות בנוגע לזכיין האגודה שמפעיל סופרמרקט במעונות: הערות: 

הלקוחות ודיירי המעונות לדוגמא: . הזכיין אינו מכבד את 2לם בחזרה. פגי תוקף ואינו מוכן לקב םמוצרי

 הוחלט שהנושא יבחן על ידי הסיו"ר ויובא להמשך טיפול הישיבה הבאה אמירות פוגעניות.

 

 

 נושאים לטיפול לקראת הישיבה הבאה ומשימות שחולקו, כולל תאריכי יעד:

 נאור דרעי. -העלאת נושא תקני משרד רווחה בישיבת ועדת כספים הקרובה 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 .'טיפול בנושא הסופרמרקט במעונות ג 

 

 

 בברכה,

 נאור דרעי

 תפעוליו"ר ועדת 


