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נוכחים :אריה גוס ,יוחנן פרידמן ,דינה אורדן ,כנה ורמן ,נדיה זלדס ,בנימין ריצ'לר ,סימון
פיינברג
החלטות:
האסיפה בחרה בכנה ורמן כיו"ר האסיפה
האסיפה אישרה פה אחד את הדו"ח הכספי לשנת 2018
האסיפה אישרה פה אחד את דו"ח פעילות העמותה בשנים 2019–2018
האסיפה בחרה בכנה ורמן לתפקיד יו"ר ועד העמותה
האסיפה בחרה בחברי הועד :נדיה זלדס ,דינה אורדן ,דן ביתן ,בנימין ריצ'לר
האסיפה בחרה בחברי ועדת הביקורת :מרדכי נחמני ולוי קופר
נושאים שנדונו באסיפה:
 .1עברנו על הנקודות העיקריות שעלו במפגשים האחרונים עם ההנהלה .הסיכומים נגישים בדף
ההודעות וחדשות באתר של העמותה.
הנקודות הבאות עלו לדיון:
 .2גישה לדוחות הכספיים של הספרייה
הוחלט לפנות למנהל הספרייה מר אורן וינברג בבקשה שהספרייה תעלה את הדוחות הכספיים
לאתר של הספרייה .אנו מציעים שהספרייה תהיה פורצת דרך גם בתחום זה של הנגשת מידע
לציבור.

1

 .3מנוע החיפוש מרחב
בעקבות הודעת הספרייה שלא תהיה גישה לתכנת אלף אחרי ה 19-בנובמבר התפתח דיון על
החסרונות של תכנת מרחב .יוחנן פרידמן ביקש שניפגש עם ההנהלה לדיון על הבעיות
והחסרונות של מרחב.
 .4תאורה
יוחנן פרידמן העיר על התאורה הלא מספקת באולמות בבניין הנוכחי .נמסר לו שאורלי אמורה
לבדוק אפשרות להוסיף תאורת ֶלדים לפסים הנוכחים כדי לכסות יותר שטח עבודה.
שאלה נוספת נסבה על טיבה של התאורה בבניין החדש .בתשובה דווח שבקרוב יוצבו בחדר
אוסף אדלשטיין  mockupשל עמדות עבודה ,ואלה יכללו גם תאורה .התצוגה הזו תאפשר
לקוראים להגיב על יעילותם של סוגים שונים של תאורה ולהדגיש שוב את חשיבותה של
תאורה נכונה.
 .5חנייה בבניין החדש/תחבורה נוחה לבניין החדש
כבר כעת ברור שבבניין הספרייה החדש לא יהיו די מקומות חנייה לקוראים .הוחלט אפוא
לקרוא להנהלת הספרייה לדאוג לשירות שאטלים לספרייה ,בין אם מתחנת הרכבת הקלה
הסמוכה ,בין אם מקמפוס גבעת רם ,בין אם ממגרש חנייה סמוך.
 .6בעיות גישה לכתבי יד
בנימין ריצ'לר העלה את בעיית קריאת כתבי יד עם תכנת רוזטה .דיווח שהאיכות ירודה ואיטית
מאד.
 .7מצב האינטרנט האלחוטי
התופעה של ניתוקים מהרשת חזרה על עצמה בחדשים האחרונים .הנושא בטיפול.
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