13.8.2015
לחברים שלום,
מספר עדכונים מהנעשה לאחרונה אצלנו בדגניה -
בתחילת אוגוסט יצאה ענבר דגן לחופשה מיוחדת .תחליף את ענבר במשרת מזכירת בניין :זואי נתן-שחף אשר תעבוד
כמזכירת בניין בחצי משרה – ארבע שעות ביום .זואי תחל את עבודתה בחודש ספטמבר.
ושוב ,תודה רבה לענבר על עבודתה בקהילה ואנו מצפים בקוצר לחזרתה לדגניה.
חלק ממטלותיה של ענבר הועברו לאחריותה של תאיר אחרק (מזכירה טכנית) והן:
 .1פעילות ההדברה בחצר דגניה
 .2התקנות גז
 .3קשר עם חברת YES
 .4עבודות פרטיות לחברים של ענף הנוי.
תאיר עובדת בדגניה בימים א' – ה' משעה  8:00ועד  .16:00בימי ו' משעה  8:00ועד 11:00
מס' הטלפון הנייד 050-7492819 :ומספר הטלפון במזכירות04 -6608101 :
טלפוניה  /סיבים אופטיים – החל מחודש אוגוסט הקרוב נתחיל לשלם ישירות עבור השימוש באינטרנט (סיבים
אופטיים) .ההחלטה בדבר עלויות החיוב עברה בועד ההנהלה ותובא כהודעה באספה.
אנו מתחילים להתארגן לטפל בכל הקשור לרשת הטלפונים הקווית ולהעבירה לתשתית הסיבים האופטיים .לקראת
תחילת העבודות נודיע לציבור החברים על תכניות העבודה.
ציר כניסה לדגניה – יחד עם המועצה האזורית התקנו גדר בטיחות לאורך ציר הכניסה הגובל
במגרש הכדור רגל .בכוונתנו לחדש את צביעת הסימונים על הכביש ובנוסף להתקין מעקי
בטיחות צמוד לסככות ההסעות לבטיחות הנוער והחברים הממתינים לאוטובוסים .בזמן הקרוב
נתקין עמודי הכוונת התנועה וחניה לאורך הציר.

הדברת נמלת האש  -לאחר ביצוע פעילות הדברה מסיבית ,ממשיך משה סבג לנטר מוקדי נמלת
אש ולטפל בהתאם .חברים אשר עדיין סובלים מהנמלים מתבקשים לפנות לתאיר במזכירות
אשר יחד עם משה יתאמו הדברה נוספת בשטח.
חינוך :בהמשך להחלטת ועד ההנהלה על בדיקת פרק החינוך במודל דגניה (פרק  ,)13הוקם צוות לבחינת הנושא
בניהולה של רותם שפר .טיוטת ההצעה נמצאת בדיונים במועצת החינוך .לאחר אישורה במועצת החינוך נקיים ערב
פתוח עם החברים לקבלת תגובות ולאחר זאת תובא המלצת הצוות לאישור ועד ההנהלה והאספה.
בית יעל :בשבוע הראשון של אוגוסט נפגשנו עם נציגי משרד הבריאות לסיור בבית יעל .מטרת הסיור היא לאפשר
למשרד הבריאות לבדוק האם אנו עומדים בהחלטותיו לקראת מעבר הבית לבית משפחתי – ביטוח לאומי .אנו ממתינים
לאישור משרד הבריאות למעבר הבית ובמקביל אנו מארגנים את כח האדם בהתאם .עם תחילת תפקודו של בית יעל
כבית משפחתי ,נפרסם עדכון מפורט לחברים על התנהלות הבית ושילובו כחלק מהמטריה הסיעודית בדגניה.
בריאות :בסוף חודש אוגוסט יעתיק ד"ר רוני אידלשטיין את מקום מגוריו מדגניה .רוני ימשיך להיות הרופא האחראי
של בית יעל וכן ימשיך להנחות את האחיות הכונניות בעבודתן.
בניין – צוות הבניין עובר לאחרונה שינויים במצבת
כח האדם :זואי מחליפה את ענבר ,ינון עזב והחליף
אותו מתן ואלו הצטרפו לשי ויונתי.
בשבוע האחרון סיים הצוות את ניקוז בית יצחק
ממי הגשמים (התקנת מרזבים ויצירת תעלות ניקוז
ובורות חלחול).

יחד עם אלון הדר הונח קו מים חדש לרפת אשר
חובר לצנרת בית הבד .החיבור פתר בעיות לחצים
בצנרת דגניה אשר השפיע רבות על פיצוצי צנרת
המים ואשר נבעו מירידה ועליה בלחץ המים בכל פעם שצוות הרפת הוליך את הפרות "למקלחת" .בחודשיים האחרונים
סבלנו מפחת מים גבוה של  6,500מ"ק (בזבוז של כ )₪ 35,000 -אשר נבעו מפיצוצים בצנרת המים בדגניה .נכון לימים
אלה ,פחת המים בדגניה הוא.0% :

סידור רכב :השבוע קבלנו את תוכנת סידור הרכב החדשה לדגניה .באחריות תאיר וישראל טנר להתקינה ולהנחות את
החברים בשימוש בתכנה .בקרוב נודיע לחברים על אופן הדרכת החברים בהפעלתה.
כללי:
 .1ביוזמה של דני ברץ התקנו ברחבי דגניה  3מתקני מתח ומקבילים :ליד מגרש
ארנון ,ליד גופלי ובמצפה אלדן .הכוונה היא לאפשר לצועדים והרצים להשתמש
במתקני ספורט במהלך הפעילות וכן ליצירת מתקני ספורט ברחבי דגניה.
תודה לבן קליסקי על בנייתם.
 .2תודה לצוות החשמליה על התקנת עמוד התאורה במגרש הכדור רגל.

בהצלחה לכולנו ,נבות

