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פרוטוקול  -861/אישור
מערך מתנדבים יישובי
שרהלה בלואין דיווחה לוועד על הקמת מיזם של מערך מתנדבים בדביר ,הרכב
.6.5
הצוות :שרהלה-מרכזת ,פרידה ,חווה יצקר ,מירי בקון ,ענבל לואיס ,מיכל גומא,
לאה לנקרי ,הגר בקון-מזור.
מטרת הצוות :הפעלת מערך מתנדבים עבור כלל המשפחות בישוב שנותן מענה
.6.6
למצבי משבר אקוטי פעיל.
שרהלה תפרסם את המיזם לציבור באמצעות ערוצי התקשורת השונים.
.6.5
החלפת הסלים במגרש הכדורסל  -שבסמוך לבתי הילדים במימון תקציבי המועצה-
הסלים אינם תיקנים והאפשרויות הן הסרתן המידית או החלפתן.
שביל הצרצרים \ פיתוח שטחים בהרחבה -הועד קיים דיון בנושא.
מערכת החינוך בדביר  -דגש על החינוך החברתי  -התקיים דיון בנושא לאור  5הנחות
עבודה:
קיים משבר אמון של ההורים במערכת החינוך
.1.5
קיים גרעון תקציבי עצום מצטבר ( של כ)₪ 614,444-
.1.6
מהי תשתית הניהול שתוכל להוציא אותנו מהמשבר המשמעותי בו אנו נמצאים.
.1.5
התקיים דיון ארוך ומקיף על כלל הנושא,
.1.0
 .1.0.5השתלשלות הדברים שגרמו לנו להגיע למצב
מה נדרש לעשות כדי לצאת מהר מהמשבר העמוק בו אנו מצויים הן
.1.0.6
מבחינה תקציבית והן מול ההורים ברמת האמון.
 .1.0.5מהן הפעולות לשנת הפעילות הבאה שיש לנקוט (במהירות הבזק) כדי
לשנות את מגמת ההתרסקות בה המערכת נמצאת (בעיקר ברמה
הכלכלית תפעולית).
וועדה מוניציפאלית  -לאחר בחירתו של אופיר מורד  -נעשתה פניה לצוות "שביל
הצרצרים" (ליאור חיון ,הדר אליהו ,ינון גור) שיכנסו לנושא וימלאו את השורות בוועדה
המוניציפאלית ,החברים אישרו השתתפותם,

שונות
.5

.6

צוות כלבים  -קיימת בעיה בנושא כלבים ביישוב והעדר הנחיות קהילתיות ברורות
לאחזקת כלבים .ישנה הבנה שהנחיות המחוקק אינם מתאימות לנו כלשונן ,אי לכך -
יוקם צוות בראשותו של טל קליינר ,במטרה לבדוק את סוגיית טיפול החזקת הכלבים
ביישוב .הצוות יגיש את המלצותיו לוועד האגודה במטרה לשנות את המציאות הקיימת.
בטיחות תעבורה באזור החינוך -התקיימה פגישה של עוזי ואסף עם דוד פרייברג (קצין
הבטיחות של המועצה) על נושאים שונים  -סוכם

.6.5
.6.6
.6.5

המועצה תציב שילוט באזור בתי הילדים במטרה לארגן את התנועה ולמנוע
תאונות ופגיעה של ילדים .הנושא יועבר לטיפול הועדה המוניציפאלית.
הוועדה המוניציפאלית תקים דיון המשך במטרה להקים תוכנית לפי תב"ע
היישוב לפתרון תנועה ארוך טווח  -את התוכניות תביא הוועדה לאישור הציבור.
ייצא מייל לציבור על הציפייה לאופן הנהיגה במתחמי החינוך ותחנת ההסעה.
(באחריות עוזי).
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סיכום ישיבה קודמת מס'  – 0657אושר
הוועד נותן את ברכתו למיזם "מערך מתנדבים" ואף רואה את חשיבותו של המערך
בחיזוק כוחה של דביר כקהילה ותורם למטרת "דביר האחודה".
החלפת הסלים במגרש הקטן– הוועד מאשר למועצה לבצע את ההחלפה.
שביל הצרצרים \ פיתוחים בהרחבה  -הוועד יעביר את הביצוע של כלל הפיתוח למועצה.
הוועד נתן אור ירוק ליציאה לדרך ללא עיכובים נוספים ובמטרה להשלים את כל המהלך
בזמן הקצר ביותר האפשרי.
מערכת החינוך
עידו נאור,מנהל החינוך החברתי ,מסיים את תפקידו ב . 65.0.57 -חברי
.1.5
הוועד,בשם ההורים ובשם חברי האגודה ,מודים לעידו על עבודתו המסורה
ומאחלים לו הצלחה בהמשך דרכו.
נושא החוב:
.1.6
הובהר בוועד וחשוב לוועד להבהיר לציבור  -שגרעון משמעותי הקיים
.1.6.5
כיום מציב את כלל המערכת במצב תפקוד בלתי אפשרי  -וידרשו
להתקבל החלטות קשות לגבי אופן ואופי המשך קיומה של מערכת
מורכבת ,רגישה וחשובה זו.
בטווח הקצר  -יעשה פיקוח צמוד והדוק על ההוצאות עד סיום החופש
.1.6.6
הגדול .תעשה עבודת מטה בוועד ובמועצת חינוך לגבי הצעדים שינקטו
באופן מידי (שנת העבודה הקרובה שתחילת בחודש ספטמבר )6457
לכיסוי החוב.
 .1.6.5שיתוף הציבור על ידי קיומה של אסיפת הבהרה דחופה.
ליבנת תקים צוות שיגייס רכז לחינוך הבלתי פורמאלי וכן מדריכים
.1.6.0
מתאימים לחינוך הבלתי פורמאלי באופן מידי.
בטווח הארוך  -בנית תוכנית תקציבית מאוזנת לשנה הבאה ,שרואה את
.1.6.1
השנה כמקשה אחת ולא כחלקים שעלותה משתקפת חודשית ולא לפני
עונת הלימוד \ החופש .התוכנית תוצג באסיפה שמתוכננת להתקיים עד
סוף אוגוסט..
בחינת תשתיות ההעסקה והניהול בחינוך במטרה לצמצם משמעותית
.1.6.7
תקורות  -ו\או  -השתת עלויות נוספות (לצערנו) על ציבור המשתמשים
בשירותי החינוך.
מציאת פתרונות יעילים שעלותם שולית ל:
.1.6.6
ליווי הסעות בימים בהם אין מורות בהסעות
.1.6.6.5
רישום עליית הילדים לאוטובוסים בבוקר
.1.6.6.6
הוועד אישר את מבנה הוועדה המוניציפאלית .הוועד רואה בוועדה זו וועדה קריטית
להתפתחות היישוב ברמה ההנדסית והתפעולית .התכניות שיבנו על ידי וועדה זו יהוו את
תשתיות היישוב עצמו לשנים רבות .בהצלחה.
בברכה
וועד האגודה

