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וועד האגודה מס' 4/18
פרוטוקול
סיכום ישיבה של וועד מנהל ( חדש) מס'  04/2018מתאריך  24ליוני 2018
משתתפים :טל ,אירית ,ליאור ,פיני ,יאיר ,אסף ,עוזי
סדר היום:
.1

.2

תקציבי פיתוח  -סטטוס ורענון מצב:
 .1.1נעשתה סקירה של  2018והפרויקטים השונים שאושרו עוד קודם לכן בשנה
שעברה ורענון פרויקטים חדשים שעל הפרק (ראה נספח בסוף מסמך זה).
 .1.2מגרש שחב"ק (שחק בקהילה)  -קבלנו הרשאה מהמועצה להקמת מגרש ספורט
ומשחקים מדשא סינטטי .שני היבטים מרכזיים בנושא זה:
 .1.2.1מיקום פיזי  -הכוונה למקמו על דשא הכדורגל הקיים ובמקביל למגרש
כדורעף החופים וזאת במטרה ליהנות ממגרש איכותי ובמקביל לצמצם
את שטח הדשא הגדול שעלות אחזקתו גבוהה מאד.
 .1.2.2עלות הפרויקט  -המועצה מגייסת כ  ₪ 650,000לפרויקט ואנו נדרשים
להשלים סכום של  ₪ 250,000מתקציבי פיתוח .בנושא זה תעשה
חשיבה מול המועצה ליישום מדורג של העלות במשך כמה שנים וזאת
במקביל לחסכון בתקורות של אחזקת הדשא ,כך שנצא נשכרים
מהפרויקט.
 .1.3שני פרויקטים גדולים מאד העומדים על הפרק (אושרו כחלק מתוכנית חומש מול
המועצה ב : )2017
 .1.3.1גן חדש ומסוף הסעות לבתי הספר.
 .1.3.2ממתינים לאישורים ממשרד החינוך וממשרד התחבורה (בהתאמה) כדי
לצאת לדרך .בשיתוף עם המועצה נעשית מלאכה וחשיבה על המימון
הנוסף הנדרש לפרויקטים אלו שלא מתקציבי הפיתוח השנתיים.
חזון ,יעדים ,מטרות ואופן עבודת הוועד - .הוועד במתכונתו החדשה יעסוק בתקופה
הקרובה הן בנושאים שוטפים והן בהסתכלות לעתיד לבוא על הישוב על כל מורכבויותיו.
הקהילה שממשיכה לגדול ,תשתיות פיזיות ,בינוי קהילתי קליטה ורווחה ,תרבות ,בטחון,
המשך הידוק הקשרים שבין הקיבוץ לאגודה וכן הלאה .הוועד נכנס לתהליך שמטרתו
לייצר אופק בשלושה תחומים מרכזיים:
 .2.1חזון לאגודת דביר .הנחת יסודות והבאת העניין ליישום דרך הבינוי הקהילתי
 .2.2יעדי האגודה ומטרותיה .יצירת "כוכב צפון" מדיד שנרצה לשאוף להגיע אליו
כתהליך .גם כאן יעשה התהליך בשיתוף הציבור כולו.
 .2.3אופן עבודת הוועד  -כאורגן המפעיל את וועדות המשנה והמבנה הארגוני הנתמך
מכך.

החלטות:
 .1תקציבי פיתוח – ייבנה דו"ח מקורות ושימושים לנושא זה כדי להבהיר את המצב
הקיים .הדו"ח יהווה בסיס להחלטות .התקציב מאושר ובתנאי שהדו"ח תואם את הידוע
לוועד כיום.
 .2חזון יעדים ומטרות הוועד  -הזדמנות מצוינת לעצירה ותכנון מסלול לטווח הארוך.
קידום חשיבה יוזמת והכנת תכניות לעתיד לבוא.
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סעיף

#

סכום מתקציבי פיתוח

1

משאבת בריכה

₪ 10,881

2

חידוש צנרת חדר מכונות בריכה

34,398

3

החלפת ארון השקיה ליד משפ' בלבן

₪ 12,285

4

חנית עפר ליד החינוך

₪ 9,000

5

מנוע בשער הכניסה לדביר

₪ 4,200

6

תכנון מפורט למתחם החינוך

₪ 5,850

7

תקרות אקוסטיות לשלדג

₪ 50,000

8

הקמת במה קבועה והעתקת פינת הדגל

₪ 70,000

9

יציקת בטון לחינוך

₪ 3,744

10

תיקונים שונים במתחם חינוך

₪ 3,920

11

השתתפות בתקציב בטחון (חד פעמי)

₪ 15,000

12

שיפוץ מקלט חד"א לטובת שלדג

₪ 80,000

13

השקעה בפיתוח נוי אזור החינוך כהערכות לשינוי
הפעלה

₪ 100,000

14

שיפוץ מועדון "מוסד"

₪ 60,000

סה"כ 2018

₪ 399,278

אושר בתוכנית החומש \ 2017

ללא מועד או סכום סופי

1

גן ילדים חדש

₪ 400,000

2

מסוף הסעות

₪ 500,000

3

מגרש שחב"ק

₪ 250,000

סה"כ עתידי

₪ 1,150,000

וועד האגודה

