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 מנהלהעד ווהפרוטוקול  -אופק 

אפרת  דגן לוין, שימול, -בןלביא סול ראובן חורש, , טלי בהט יפעת סולל, יהודה טלמון,  - יו"ר: נוכחים

 . סמנכ"ל כספים - איתן מתוקימנכ"ל,  - חכים-תום דרומיפרימן, 

 ., דקלה גבעחני אלגביש :יםחסר

 :היוםסדר 

 ; הקמת מערכת המחשובל בנוגעעדכון  .1

 ;בנוגע לקמפיין הסבבתי בעקבות תו "כסף נקי"עדכון  .2

 ;עבודתה של חני ומוקד ההצטרפותעדכון בנוגע לתחילת  .3

 . וועדי בתים ,SAPעדכון בנושא ועד עובדי  .4

 תמצית הדיון: 

 : הקמת מערכת המחשובעדכוני  .1

, יש עיכוב  , יש להם רצון להתקדם עם אופקהמסיים TCSהתקיימה פגישה עם מנכ"ל  -

 .תהליכים מצד משרד האוצר לאישור הגדלת תקציב הפרוייקט

 .בדחיפות השקת הפרויקטאת  אנו מבקשים להשלים -

 תקציב המדינה. אישור משרד האוצר מוסרים כי תשובה תינתן רק לאחר  -

 

 :בתי בעקבות תו "כסף נקי"יהסבעדכון בנוגע לקמפיין  .2

 ופרסומית.   דת האקלים, אנו מייצרים פעילות שיווקיתיבעקבות וע -

עבודה הפנימית  הבנה את מסגרת יאגודה אשר העם חברי  צוותגיבוש סוכם על  -

 . , אשר תוצג באסיפהמדיניות אשראי והשקעות ירוקות והחיצונית בנושא

 .באחריות יפעת סולל - קורא" בקרב החבריםיצא "קול י, הצוותהועד אישר את הקמת  :החלטה

 

 

 

 



 

 

 :ותחילת העבודה של חני מוקד ההצטרפותלעדכון בנוגע   .3

 חברים חדשים.  1,700 -בקמפיין שוטף, עד כה הצטרפו כ כעת נמצאים -

 .במערכתישנים קיימים מאות לידים  -

 הוצגה לועד טבלת מעקב אחר מצטרפים חדשים ומתעניינים. -

 . , נעזרים במקביל במוקד חיצוניניהולית של מוקד נציגי אופק הקיימת בעי -

וכן עבדה  שנים בניהול מוקדי שירות 15 -של כ ןבעלת ניסיו - מנהל , חברת ועדחני -

 עד סגנית מנהל סניף. שנים במסלול ניהולי 6 -בבנק דיסקונט כ

הכולל של אופק ובעתיד תסייע בהגדרה ואפיון של  את מערך ההצטרפות חני תנהל -

 קאיים של אופק כחלק מהקמת לשכת השירות. השירותים הבנ

 : החלטה

 .חניהועד אישר את העסקתה של  -

 תסיים את חברותה בועד המנהל.  חני -

 

 וועדי בתים ,SAPעדכון בנושא ועד עובדי   .4

 ., מבקשים לבנות מודל דומה ל"סלקום" SAPקיבלנו פניה מועד העובדים של חברת  -

 .עובדים 700  -ועד העובדים מונה כ -

 .בתים ועדי 2,000 -כ מחברה המרכזת היפנבמקביל התקבלה  -

 בעקבות מורכבות של ניהול חשבון ועד בית בבנקים, מחפשים מודל שירות באופק.  -

 

 

 

 

 

 

 רשמה: אתי דעי


