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תמונת מצב.
התנהלות תקציבית – מצב ההשקעות
אישור השתתפות במימון קו מים לבית הקברות
עדכון לגבי טיפול במעבר הכביש – עדכון של דורון.

דיון והחלטות:
.1

תמונת מצב:
ניתנה לוועד תמונת מצב של הפעילות השוטפת של ענפי האגודה והוועד המקומי במהלך תקופת המשבר.
הוסבר כי מירב הענפים כגון :בית עלמין ,תברואה ,תשתיות ותאורה ,והנוי עובדים כרגיל .התרבות נערכה
ופועלת בהתאם להנחיות ומבצעת מזה חודש וחצי פעילויות מקוונות רב גוניות וכן צוות התרבות עם מערך
רחב ומקסים של מתנדבים מנסים בכל רגע נתון לתת תשומת לב לתושבי הקיבוץ הספונים בבתיהם .הוסבר
שאכן ,הפעילויות המתוכננות לשגרה לא התקיימו אבל ,עדיין היו הוצאות לא מבוטלות ולכן החסכון הוא
בתחום ה 20,000אותו סביר להניח נקצה לפעילויות חזרה משגרה פוסט קורונה ,או לפעילויות מתוגברות ל-
ל"ג בעומר ושבועות.
בחינוך הוסבר כי קיים צפי לפתיחת המערכת של הגיל הרך ב 10.05כשהמודל כעת אינו ברור ,האם רק גני
הילדים במתכונת גני עירייה (עד  )14:00ללא צהרונים ופעוטונים ,או גני ילדים במתכונת גני עירייה יחד עם
הפעוטונים ליום שלם .הובהר כי המערכת ערוכה לפתיחה בכל מודל אפשרי ,אנו בקשר מתמיד עם הצוותים
וההורים וברגע שנקבל הנחיות ברורות נפעל בהתאם וכל ממשקי המערכת יהיו בסוד העניינים.
מערכת החינוך החברתי כנראה תפתח מאוחר יותר ,הסברה לקראת ה 17.5-וגם המודל עדיין לא הותווה ,אך
אנו ערוכים גם במערכת זו לפתוח את הפעילות בכל תרחיש .בינתיים אנו מנסים לבנות מודל לפעילות הפוגה
לחלק מילדי המערכת כדי ליצור גלישה רכה לפעילות.
ענף הבטחון (צח"י) – הוסבר כי למרות ההקלות המתרחבות אנחנו עדיין במצב של משבר ועד החזרה לשגרה
מלאה ,צוות צח"י פעיל ומנחה את הנהלות היישוב ויחד איתן כיצד להתנהל בימים מורכבים אלו בהם
ההנחיות משתנות משעה לשעה והתגובה והמוכנות לתגובה חייבות להיות מיידיות .המשמעות של הפעילות
של צוות זה לאורך התקופה בתחום הוועד המקומי ,היא עליה בהוצאות ענף הבטחון .הנ"ל נלקח בחשבון
ומנוהל בתאום מוחלט עם הנהלת הועד המקומי.

 .2התנהלות תקציבית – מצב ההשקעות:
בצל המשבר והעובדה כי הוקפאו תקציבי המועצה העומדים לרשותנו לביצוע פרויקטים של תשתיות ונגישות,
הוחלט על הקפאה זמנית של תכנית ההשקעות וכי עד התבהרות המצב לא יתבצעו הפרויקטים המתוכננים
לשנה זו ,למעט ההשקעה המתוכננת בבריכה אותה חייבים לבצע לפני עונת הרחצה (ככל ותיפתח).

 .3אישור השתתפות במימון קו מים לבית הקברות:
בוצע פרויקט של סלילה וחיבור קו מים לבית העלמין אשר לא אושר לביצוע ע"י הוועד ,אך הוחלט בוועד כי
עלות העבודה שבוצעה על ידי גורמי חוץ (שאינם מהאגש"ח) תשולם ע"י הוועד המקומי.
 .4עדכון לגבי טיפול במעבר כביש :73
דורון עדכן את הועד בנוגע לנושא המטופל לאורך תקופה והוא מעבר כביש .73
הועד עודכן כי נערכו בעבר פניות בעניין הסכנה של חציית הולכי רגל את כביש  ,73והועברה דרישה לטיפול
מועצתי בשילוב עם נת"י למתן פתרון למעבר זה.
לאחרונה נערכה פגישה של הנהלת הישוב ונציגת המליאה שלנו ,שיר פרסאי ברניב עם מנכ"לית המועצה,
מהנדס המועצה וסגן המועצה ,מנהל הועדה לתכנון-יזרעאלים בה הוצגה המצוקה שלנו והדרישה למתן
פתרונות מהירים ואיכותיים למעבר הכביש ,לתושבי שריד ובאי בית הספר "שגיא".
בישיבה זו הובן והוסכם כי הטיפול הוא דחוף ויש לקדמו.
בהמשך לישיבה זו נערכה ישיבה מצומצמת של יו"ר האגודה הקהילתית ונציג הוועד המקומי ,דורון ונציגת
המליאה במועצה ,שיר עם אייל בצר למען חידוד הצורך ,חשיבה על פתרונות ודרכי ביצוע תוך שילוב כוחות,
קיבוץ ,מועצה .ודרישה לפנייה מטעם המועצה לנת"י.
הובהר כי אנחנו נמשיך להיות בקשר רציף עם המועצה בעניין עד אשר ימצא פתרון מספק לכל הצדדים.
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