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 : אישור תקציב החינוך החברתי .1

 

שנת הלימודים הלא רגילה שעברנו מסתיימת באופן פורמלי באוגוסט, לכן מספטמבר אנו יוצאים לשנת  

 לימודים חדשה, תשפ"ב, עם המון חוסר וודאות לקראת הבאות, בשל הקורונה.  

למרות העננות והחשש כיצד תראה שנת הלימודים הקרובה אנו נערכים לה בדרך הטובה והמותאמת  

 למצב.  

 תקציב למערכת החינוך החברתי בתקווה שהשנה תפתח כסדרה.   לכן, בנינו

לירון, מנהלת החינוך החברתי, הציגה טיוטת תקציב בה הוחלט יחד עם ועדת חינוך כי השנה לא תהיה  

ד'   –. מספר הילדים בשכבות הנמוכות א' 1העלאת שכר לימוד אלא ביטול ארוחות הבוקר מכמה סיבות 

מה שמותיר את  מבין השכבות ר הלימוד בשכבות אלו הוא הגבוה קטן משמעותית השנה כאשר שכ

. הקורונה עדיין איתנו וקיים סיכוי סביר שההנחיות בעניין ביטול ארוחות הבוקר  2המערכת בגירעון. 

יחזרו. לכן, על מנת לאזן את המערכת ולא להעלות את שכר הלימוד, הוחלט להמשיך ולא לקיים ארוחות  

 .   בוקר על חשבון המערכת 

 

, הוועד קיבל את  לאשר תקציב זה המלצת מנהלת האגודה, מנהלת החינוך החברתי וועדת חינוך היא 

 ההמלצה. 

 .  1מול  5קולות ברוב  אושר תקציב החינוך החברתי

 

 

 

 



 

 : הצגת הפרויקט של שיפץ הגלריה בארכיון .2

 

את התסריט וכתב הכמויות של הפרויקט ופירט מה מתוכנן להתבצע ושהתכנון  דורון הציג בפני הוועד 

 ₪.   120,000 – מתכנס לתקציב אשר תוקצב ואושר באספה 

שריד, אשר תעבוד    אגודה ותושבת חברת דנה הראל,  –בנוסף עדכן דורון כי מונתה פרויקטורית למשימה 

כל שלבי הפרויקט, ניהולם והוצאתם לפועל בתוך מסגרת  ב ותסייעבצמוד לאיילת קרוא, מנהלת הארכיון, 

 התקציב.  

 הוועד אישר את המשך ביצוע הפרויקט.  

   

   

 : אגודה קהילתית –ועד מקומי   –עדכון בדבר הקמת צוות לבחינת ניהול משותף: אגש"ח  .3

 

ועד מקומי , אגש"ח לניהול משותף:האפשרות בדיקת וקם צוות אשר מקדם את דורון עדכן את הוועד כי ה

 מתוך רצון לייעל את השירות לתושבים וליצור רצף ואחידות ברמת הניהול.  ואגודה קהילתית 

 הוסבר כי התקיימה פניה ליועץ חיצוני והן למועצה לצורך ליווי ותמיכה. 

 ך התהליך.  הנושא כעת בבדיקת התכנות, הוועד יעודכן בהמש

 

 : )שכונה צפונית( וסטטוס השצ"פ מעגל שני בהרחבה  19עדכון סיום פרויקט כביש  .4

 

 : הבאים פרויקטיםהשני  בין היתר בתכנית ההשקעות/פיתוח הן של האגודה והן של הועד המקומי אושרו 

 )תקציב פיתוח אגודה(  .  פיתוח השצ"פ במעגל השני של ההרחבה  .א

בשכונה הצפונית כולל מצעים לחניות . )תקציב פיתוח ועד מקומי + השתתפות   19ריבוד כביש  . ב

 ( מהסכום  150,000בהאגש"ח  

הוצגה ההתקדמות מבחינת כתבי כמויות, תסריטים, פיקוח והצעות מחיר הן של השצ"פ   קודמותבישיבה  

 לביצוע.   ואכן הפרויקטים יצאווהן של הכביש, 

יים בהצלחה כולל הרחבה והגדלת כמות החניות לרווחת התושבים והן הנחת  הסת  19פרויקט כביש 

 תשתיות תאורה למען ביצוע עמודי תאורה בשנת התקציב הקרובה.  

פרויקט השצ"פ בהתהוות נעשו עבודות התשתית הנדרשות כולל פינוי פינת המשחקים, חפירת 

 ן תוקנו האבנים המשתלבות במדרכה.  . ה, הנחת הבולדריםצורך הנחת הדשאלהשומשומית ומילוי אדמה 

נדרשת עוד שתילת שיחים בקדמת שצ"פ ובהיקף, קיבוע ספסלים ואבני מדרך, עבודות אשר יתבצעו  

 הקרובים.   םבשבועיי

 

 אישור נוהל שימוש במקלטים בשגרה: .5

 

שימוש    להתיר למי מתושבי היישוב הוחלט  הנהלת הוועד המקומי ובטחון היישובדורון עדכן את הוועד כי ב

העובדה כי אכן  ין היתר בשל  , זאת בזמן רגיעהבוציבורית בהם פעילות קהילתית  לצורך קיום במקלטים

 קיימים מס' מקלטים בהם מתקיימת פעילות מסוג זו וחשובה הסדרתה.  

 הוצגו בפני הוועד עיקרי דברי הנוהל והוסבר התהליך. 

 הוועד המקומי וועד האגודה אישרו את הנוהל. 

 

 עדכון בעניין שלטי רחובות:  .6

 

הוועד עודכן כי פרויקט שלטי הרחובות יצא לדרך, נבחר ספק, אשר אליו הועבר כתב הכמויות ואשר יבצע  

 .  2021נובמבר  –והצבתו על פי העיצוב שנבחר בסקר אשר נערך בקרב התושבים. צפי לסיום את השילוט 

 

 עדכון בעניין מעבר הכביש בין המרפאה לבובתיק:  .7

 

באזור חדר  של חציית ילדים את הכביש ורון עדכן את הוועד כי נעשתה פנייה בעניין הסכנה הבטיחותית ד

 והבובתיק בשעת הורדת ההורים את ילדיהם הן לגנים והן לבית הספר.   , המרפאההאוכל 



 

ן  הוסבר כי הנושא הועלה על ידנו בוועדת תכנון לאחר שיחה משותפת עם מנהלת בית הספר. בוועדת תכנו

התנגדו לחסימת המעבר באזור מרכזי זה והוסכם על פתרון אשר הועלה מול מנהלת בית הספר שגיא והוא  

 אורלי, מנהלת בית הספר הסכימה לקדם את הטיפול בנושא.  הכשרת תלמידי כיתות ו' למשמרות הזה"ב. 

עד המקומי הציב  צוין כי רק השנה הו עלתה האפשרות להזמנת פיקוח למתן קנסות לרכבים באזור זה. כן 

 תמרורים חדשים במקום ונצבעו מעברי החציה.  

 

לבית הספר בבקשה   תתבצע פניה נוספתהוחלט: לא להציב מחסומים על הכביש ולא להזמין פיקוח. 

יזכיר להורים בתחילת שנת  , ובנוסף שיקיים משמרות זה"ב במעברי החציה בשעות הרלוונטיות בבוקר

 באזור זה.   הלימודים שאין להוריד תלמידים

 

 : דיון בעקבות תאונה של ותיק הקיבוץ – הסכנה הברורה והמיידית בחצייתו   – 73כביש  .8

 

נידון רבות בפורומים שונים בקיבוץ ועם   אי הסדרתו ע"י נת"ינושא הכביש והסכנה הטמונה בחצייתו בשל 

המועצה. בשנתיים האחרונות הופעל מכבש לחצים על המועצה בדרישה לקדם את הפרויקט להסדרת  

 הצומת מול נת"י ודובר בישיבה זו כי יש להמשיך ולפעול למען השגת מטרה זו.  

וף את הנושא. בנוסף התאונה  ניר רושקין עדכן כי הוא בקשר עם שרת התחבורה, מרב מיכאלי, וינסה לדח 

 האחרונה של עמיתנו עמי פומרנץ, הובאה לידיעת המועצה והעלתה שוב את הנושא לסדר היום.  

הוחלט להמשיך ולחבור למועצה לצורך קידום הביצוע יחד מול נת"י, ובמקביל ועל מנת להשאיר את  

מול המועצה. לחץ תדיר וחיוני  הנושא על סדר היום של המועצה לעודד לחץ ציבורי של תושבי שריד אל 

 לטובת זירוז התהליך. 

 

הוחלט להוציא מכתב לציבור, אשר יפרט את הטיפול בעניין ויבקש מהציבור לסייע ולפנות ישירות 

   .למועצה ולנת"י על מנת לקדם את הסדרת חציית הכביש 
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