
 

 

 

 

 4 - 2020פרוטוקול ישיבת ועד הנהלה 

 

 : אגודת מתיישבי שריד שם האגודה

 __9: _ מספר חברי ועד הנהלה_____  .   29.03.20: ____ תאריך הישיבה

, יורם שטיינברג, דורון זבולון, רעיה קליין, ערן שי סלוצקי:  שמות המשתתפים בישיבה
 ניב אבנרי, שי רוזן, ניר רושקין.יואל איזנברג, רייכל, 

מאור פרסאי , יוסף-, עמיקם בןהיבל )מנהלת האגודה(, יוסי ריגלר-: שמרית טרגןמוזמנים 
 ברניב, טל סוננברג.

 .: חיה וולפראינם נוכחים
 
 

 סדר היום של הישיבה:
 

 עדכון תפקוד מערכות היישוב בצל מגפת הקורונה .. 1

 

 

 דיון והחלטות:
 

 :עדכון תפקוד מערכות היישוב בצל מגפת הקורונה :1 סעיף מס'      

 

 : zoomנערכה פגישה מקוונת באמצעות אפליקציית 

 

 הכוללת: בוצעה על ידי דורון סקירת הפעילות וההיערכות למן תחילת סוף חודש פברואר ועד היום .א

 הערכות תפעולית למצב: בדיקת מלאים, מזון, תרופות, אספקה לכולבו. -

 הצמדות להנחיות משרד הבריאות: בידוד אנשים שצריכים להיות בבידוד. -

 דוברות וזרימת מידע חיוני לציבור -

 הנחיות הגעה למרפאה והיערכותה לכך. –מרפאה  -

 הנחיות משרד הבריאות והוראות פיקוד העורף. התאמת הפעילות בענפי המשק ל –ענפי המשק  -

 * עם החמרת ההנחיות:

 בוטלו אירועי פורים ופסח במתכונתם המסורתית. -

 חדר האוכל עבר למתכונת של משלוחים. -

 הכולבו התארגן למתכונת משלוחים, וכוח עבודה מותאם להנחיות. -

 כן הגיל הרך:* עם החמרת ההנחיות וסגירת מערכות החינוך החברתי ולאחר מ

ניהול הושבתה מערכת החינוך ועובדי המערכות הוצאו לחל"ת, פרט למנהלות המערכות שתפקידן להמשיך ב -

עליהן ועל המשכיות מערכתית חינוכית ומשימה זו מוטלת  הסיכונים וצמצום הנזקים ככל האפשר כדי להבטיח

במקביל הוחלט על החזר יחסי של כספי הורים על מחצית חודש מרץ בה המערכות  האגודה.ועד מקומי ומנהלת 

ירדו לפעילות מינימלית, הן בגיל הרך והן בחינוך החברתי. כן הוחלט לא לבצע גבייה למערכות החינוך בחודש 

 אפריל. 

 

 

 :הוצגו צוותי העבודה שמונו והצגת פעילותו של כל צוות כאמורב. 

מאור, שמרית, ניר, דורון, טל, ירון ולילך האמונים על הובלת המשבר ומתן הנחיות  צם:צוות הניהול המצומ* 

 והמלצות להחלטת נציגות הוועד המקומי בתחומו והקהילה וענפי המשק בתחומם.

שמרית, לירון, שחר נוגרדי האמון על המשך פעילות המערכת באופן מקוון וקבלת החלטות  צוות חינוך חברתי:* 

 נחיות המשתנות.מותאמות לה



 

דפוסי שמרית, ענבל, שרה רוזן האמון על הפעלת צוותי מערכת הגיל הרך תוך הנחלת  צוות חינוך גיל רך:* 

למען שיתוף תכנים  מיומנויות חדשותולימוד , עם ילדי המערכת והוריהםתקשורת וירטואליים, טובים ומשוכללים 

  ושמירה שוטפת על הקשר.

שמרית, רותי, עטר קרן, נועה דרורי, שחר נוגרדי. האמונים על קיום פעילויות  ט:צוות תרבות קהילה וספור* 

תרבות ופנאי ברשתות החברתיות ובאמצעות אפליקציות מקוונות. חג הפסח, יום העצמאות ויום הזיכרון יחגגו 

 במתכונת שידורים והופעות מצולמות. 

דווה. אמונים על הפעלת הענפים במתכונת של הזמנות ניר וא –ניר ויסמין, כולבו  -חדר האוכל ענפי השירות:* 

 ומשלוחים. בכולבו העבודה משולבת, משוחים וכן מתן שירות במקום, אך עם הקפדה על הנחיות משרד הבריאות.

ניר, רחלי לוויטה, רותי פינקל וצבי ילינסקי. האמונים על בקרה ודאגה לוותיקי היישוב,  צוות וותיקים )חוסן(:* 

 ענה לצורכי הוותיקים בימי הבידוד והן בהנגשת פעילויות מקוונות של תרבות ופנאי מותאמות.  הן במתן מ

ליטל נתיב ורום הרוש. האמונים על מתן הנחיות מותאמות לפעילות ושימוש התושבים במרפאה,  צוות רפואה:* 

מיכה של תושבים הנדרשים להצטיידות בתרופות, ערכות מיגון וכל הדרוש במצב זה. צוות זה גם נמצא בבקרה ות

 לבידוד. 

נעמה שחם. אמונה על התאמת המציאות החדשה לבעלי הצרכים המיוחדים ולמתן סיוע,  ם מיוחדים:יצוות צרכ* 

 הסברה ותמיכה נפשית בעת הצורך. 

)בית הבריאות, מדגרה, רפת, השכרות(: מאור. אמון על הנהגת ההנחיות והוראות משרד הבריאות  ענפי המשק:* 

 כל הנוגע להתנהלות הענפים, ברמת העובדים, אופני העבודה, ספקים, שיווק התוצרת וכו'.ב

המשק עובד במתכונת חירום בהתאם להנחיות הממשלה טל סוננברג וירון אסטרייכר. כיוון ש ביטחון וחירום:* 

צוות החירום היישובי יתמוך בתושביו ובענפיו . לוועד המקומי לניהול הישוב בחירום צוות החירום אמון על סיוע

שמירה על שגרת חירום  תוךוישמור על נכסיו, ויוודא קיום הנחיות הגופים המוסמכים לכך במדינה, כל זאת 

 בתחומי הקיבוץ.

מסרים ברורים, קליטים, המבהירים בדיוק  לילך קציר. אמונה על הדוברות וההסברה בשעת חירום. על דוברות:* 

 מכל מקורות המידע הרלוונטיים.  מידע מדויק ועדכני גיבוש ופרסום נהוג.כיצד ל

 

 :הקשר עם המועצה ג.

ים. צוות איש קשר מטעם המועצה העובד על בסיס מתקיים קשר יום יומי עם המועצה, המעבירה הנחיות ודיווח

עלות דילמות ואתגרים יומי או במידת הצורך מול מנהלת הוועד המקומי. מקיימים פורומים מקוונים בהם מו

 שבגינם יוצאות הנחיות מותאמות. 

 

  הניהול היומיומי השוטף של היישוב מבוצע על ידי צוות הניהול המצומצם: ד.

דורון ושמרית )נציגי הוועד המקומי והאגודה הקהילתית( בסיוע ניר ומאור )נציגי האגש"ח(, טל, ירון ולילך )נציגי 

 יובאו ויתקבלו על ידי הוועד.הצח"י(. כאשר החלטות עקרוניות 

 

  צפי והיערכות להמשך: ה.

 .לתקופת המשבר וליום שאחריו , היערכות תקציביתבמידה ונונחה לכך היערכות לסגר מלא

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 
______________________                                      ____________________ 

 חתימת היו"ר                                                                     חותמת האגודה        

                                                                                                                        


