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 2018 נובמברב 21' דביום פרוטוקול ישיבת וועד שהתקיימה 

  

 .והתחילה בזמן 21:00במכון לחקר ישראל והציונות ונקבעה לשעה הישיבה התקיימה 

, ברודרסגלעד , רן פינקלשטיין, טלי אילני, אלון גור, יפה ברנד, מנחם אופיר, אבשלום כהן, עינב משה  :משתתפים

  .הדס אדר

  .אורלי גלעד, ענת שרגאי  :נוכחים

  

  :סדר יום

 \.כל חבר ועד יציג את הנושא עליו הוא אמון ויציג יעדים בתחומו .1

 .התנהלות חברי הועד .2

 .עדכון סיכום פגישה של אבשה עם אופיר מנהל התיכון .3

 .היטל שמירה, 106דכון מוקד ע .4

  .שונות .5

  

  :דיון

  .שחברי המליאה אינם נמצאים מצר על כך, אבשה שמח לפתוח את ישיבת הועד הרשמית הראשונה .1

, מי השותפים לתהליך, ןמהו הנושא שעליו אמו :כל חבר ועד יציג את הנושא עליו הוא אמון ויציג יעדים בתחומו

אחריות של  ,שמות החברים המפרט את ,לאחר הישיבה יצא מכתב לתושבים. נושאים השוניםל בנוגעמה היעדים 

. וכמה מילים על כל אחדשל כל אחד  במכתב תהיה תמונה. הוא אמוןיו עלכל אחד ומשפט של כל אחד על הנושא ש

  .כמה מילים על כל אחד+ ישלחו תמונה ' עד יום א

מאנשי  העיקרה ועדת תכנון מורכבת. המושג העיקרי של היישוב בפיתוח ובנייה  –מנחם אופיר  – בניה ותכנון •

אורלי תצרף מכתב של . ש שהועד הקודם קבעיתכן וכדאי לדון בתוכנית החומ. מקצוע המתגוררים ביישוב

יש צורך . יש צורך לתכנן באופן כללי את התפתחות היישוב. תוכנית החומש+ המועצה לבקשת תוכנית החומש 

תקבע פגישה של יוספה עם הועד הנכנס ועם . וליזום את תכנון היישוב לקיים פגישה בנושא קרקעות ביישוב

שירה מוריוסף תוזמן לישיבה ותציג את הפרויקטים  ,ועד בנושא תכנוןבינואר תקבע ישיבת . ועדת תכנון

  .המטרה לבנות תוכנית כללית ליישוב מבחינת תכנון. השונים

  .נפגשו עם דמויות מפתח בתחום החינוך –רן פינקלשטיין ואלון גור  – חינוך •

o  ופעילויות ' יב –' ג. יםחינוך קהילתי משל. תנועת הנוער אחת לשבוע בני המושבים –חינוך בלתי פורמלי

גרעינרים  2ים ועוד "מדצ 28 ,בים"מד 2יש  .חן מנהלת את החינוך הבלתי פורמלי. של המועצה

יש מחסור בכוח . ב יש פעילות של יומיים בשבוע"י-'ות דכיתב לילדים. שמגיעים אחת לשבוע ליישוב

  .חן יוצאת בינואר לחופשת לידה מחפשים מחליף. אדם
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גיוס כוח אדם מתאים שיתמיד . יווי מקצועי של מנהל החינוך הקהילתי המשליםל: יעדיםומטרות 

חשוב . שיתופי פעולה בין החינוך הקהילתי המשלים לתושבים. אירועי שיא בשנה 2קיום . מעבר לשנה

חשוב לבדוק אחוזי נוכחות של .  נדה לחינוך ביישוב'חשוב לבנות אג. להנגיש את הפעילות לכל הילדים

ילדי , תוכנית ניצנים במסגרת מסובסד על ידי משרד החינוך 'ב-'צהרון א .גיעים לפעילותילדים המ

חשוב לגייס כוח אדם איכותי . יש מחסור בכוח אדם. ילדים בפעילות 18 - יש כ. הם נוכחים גם' גכיתות 

  .שאר לאורך זמןישי

o  שזו שכרה את  ,עד למועצההגנים עברו מהוו. ילדים 116 בהם מתחנכים, ילדים גני 6פועלים  –גנים

תשלומי . 0-6 בגילאי זו השנה השנייה שקיבוצון מפעיל את הגנים. קיבוצון להפעלת הגניםשירותי 

משפחות שלא משלמות את  12 - יש היום כ. על מנת להוסיף כוח אדם, הורים הם מעבר לתשלומי חובה

, גנים נובע מתשלומי הוריםהב תקצי ?האם זה מקום הועד להתערב. פוגע בכללה דבר ,תשלומי הרשות

  .המיועדים למעטפת₪  50,000 –ועד היישוב , משרד החינוך

  .סדר וארגון במערכת, קיבוצון נותן תמיכה פדגוגית

שכר מינימום ומסביב מערכות החינוך מציעות תנאים טובים (תנאי העסקה , שימור צוות: אתגרים

  .עדמעורבות המועצה והוו, אין שקיפות תקציבית) יותר

  : מטרות

 .וועד הורי הגנים/ מועצה / קיבוצון / לנהל קשר בין הוועד  .1

 .ועד היישוב ייקח יותר אחריות בנעשה בגנים .2

 .להפעיל יותר לחץ על המועצה בהעסקה של קיבוצון .3

  .לבחון את האפשרויות שעומדות בעתיד הגנים .4

o שמייעצת לועד ומביאה , קבוצה של אנשים שהחינוך חשוב להם, הנהלה הציבורית לחינוך –ח "הצל

ולשלב את . חשוב לייצב מחדש את הצוות הזה ולהעמיק. מתנדבים 5היום יש . נושאים להחלטת הועד

שיתופי פעולה בין . 0-18ח חזון יישובי רב שנתי "לכתוב בתוך ההצל. עמותת החינוך בכל הנושא

  .הגורמים השונים ביישוב

 .וגלעד ברודרסיפה ברנד  – קהילה ותרבות •

o  עזרה  –צוות חיזוקית . נטע ויפעת, ש יפה וגלעד יפגשו עם דנה"במוצ ,יימות ועדות תרבות וקהילהק

צוות . ורד לב אחראית למשפחות שילדו –סירי לילה . בכל דבר ועניין לתושבי היישוב שחווים קושי

 ).צוות שלא ממש עובד(קבלת תושבים חדשים  –ברוכים הבאים 

o "הפעילות , משתתפים 40 - היום יש כ, שנה חמישית שיש פעילות – שעובד נהדר" קפה חברותא

המועצה אישרה , מבנה המנהלה הישן משופץ לטובת פעילות הגיל השלישי ,מתקיימת בימי ראשון

' ממשיכים בפגישות יום א. ישולם מתקציב הגיל השלישי בועד₪  20,000, לשיפוץ המבנה 100,000

וטיולים של יום כשלוש פעמים  אתקיים שבת תרבותתמינואר פעם בחודש , מתחילים בחוגים, בבוקר

 .חלק מהפעילותרווחה מסבסדת המחלקת . בשנה
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o חושבים שחשוב שיהיה איש . לנהל את זה ולתקצב את הפעילויות השונות - הפקות של חגים ושמחות

 .אחראי על הקהילה והתרבות ביישובבמשרה מלאה שיהיה 

o שיתוף כדי שיותר תושבים . בוד על השיתוף וההשתתפות של התושביםלע :הינו היעד של יפה וגלעד

שעה + סדר יום + ליאת מבקשים שיפורסם תאריך ישיבה . השתתפות כדי ליצור קהילתיות ,יגיעו

 .ומיקום

o צריך לסנכרן בין  ...תחרויות בין השכונות, שכונות, ספורט, טיולים, לייצר יותר פעילויות קהילתיות

המטרה לבנות . יש להתייחס לכל שכבות הגילאים, יש ליצור פעילויות לפי גילאים. ותהפעילויות השונ

 .תוכנית עבודה שנתית

o  יש להחליט האם מעוניינים באדם בשכר ולקבוע האם הוא בונה את התוכנית או מיישם תוכנית שהועד

  .בונה

 עינב משה – בטחון •

o מתקיימת בין השעות נכון להיום השמירה. שביקש להמשיך את התפקיד, צ היישוב"נפגש עם אדם רבש 

 . כיתת כוננות הייתה בעבר. 06:00עד  22:00שומר לילה מגיע מהשעה . על ידי מתנדבים 18:00-22:00

o עדי יוזמן להציג את הצוות .י"חשוב להכיר את צוות צח. פועל ביישוב) צוות חירום יישובי(י "צוות צח. 

o אחת המטרות להגדיל את מתנדבי המתמיד ונהגי . יד"יש מעט מתנדבים מהיישוב שמתנדבים במתמ

  . האמבולנס

 קרוננפלד הדס אדר – התקשרויות/ מוניציפליה  •

o  יש להתעסק בנראות היישוב. הדס תיפגש עם אביבה בסוף השבוע. 

o גינוןותשתיות  ,ניקיון ,חשוב ליצור רצף מבחינת התאורה ביישוב. נישה נוספת היא פרויקטים .  

o  יש להגיש  28/11עד ה . פאמפטראק/ מתקני כושר / גן כלבים , ך הקמת המולטיפארקהמש –פרויקטים

  .ושבילי אופניים מיטרני מיתון תנועה ורצף של מדרכות/ צומת נווה צין  .קול קורא להקמת גן הכלבים

o הדס מבקשת עזרה של אדם נוסף שיעזור לה בפרויקטים.  

o יש לקבוע סדרי עדיפויות.  

  .חשוב להתייחס לתקציב הוועד. חשוב שנעסוק בחזון שלנו ליישוב, וף הנתוניםהוועד כרגע בשלב איס

 .חשוב לכבד את הדברים הנאמרים בישיבות ולא לבטל אף אחד ואף אימרה – התנהלות חברי הועד .2

ליאת . להוסיף את כל התושבים מהרשימה לדרכי ההפצה שיהיו מכותבים לכל התכתובות של סיכומי הישיבות

  ...נמרוד, כדורי, מריאלה, ערן. (ם לוואטסאפתצרף את כול

  .צריך שיהיה דיברור לתושבים ולשווק את הועד. שיהיה איש הקשר בין הועד לבין הקהילה, מבקשים למנות שר חוץ

  .יש להוציא אחת לחודש עדכון של הועד לתושבים

התלמידים צריכים , ת הועדישמח להגיע לאחת מפגישו – עדכון סיכום פגישה של אבשה עם אופיר מנהל התיכון .3

  .יש רצון ליצור שיתופי פעולה בכל מיני נושאים ביישוב. לתת שעות התנדבות לקהילה

חשוב שהנוער יעשה , בחנוכה מבקשים שאחד מחברי הועד יתלווה לקבוצה מהתיכון כדי שיעשו לטובת היישוב

  .קבוצות של שעתיים 5. עבודה שאינה של מישהו אחר
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  .יקבעו פגישה ויעלו רעיונות. גלעד, טלי, הדס ,יפה –צוות חשיבה 

  ...חובות, לזמן את אופיר צימרינג לישיבת הועד כדי שישוחח עם חברי הועד על נושא סמכויות .4

  .מציעים לפרסם הגיגים של תושבים באופן מסויים .5

  .בזמן בחירות ניתן להגדיר תקציב עד חודש פברואר .6

  .שישלחו קורות חיים למי שמעוניין למועצהועדת ביקורת להוציא קול קורא לתושבים בנוגע ל -ליאת  .7

  .ידון בישיבה הבאה – 106עדכון מוקד  .8

  .ידון בישיבה הבאה – היטל שמירה .9

   -  שונות .10

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  אורלי גלעד: רשמה

  

  

 


