24/10/2015
לחברים שלום,
מספר עדכונים מהנעשה לאחרונה אצלנו בדגניה -
מטיילים בדגניה – לאור ההסתערות של אזרחי ישראל על חוף הירדן הדרומי (הקטע בין סכר דגניה לסכר אלומות)
והפיכת דגניה לדרך מעבר וחניית רכבים ,התקיימה פגישה של הנוגעים בדבר לדון במפגע .אנו בודקים עם הרשות
המקומית תכניות עתידיות ובמקביל אנו מנסים "להילחם" במטרד זה .בימים אלה אנו מבטלים את הפשפש בשער
הגדול ליד מחסן התמרים .פשפש זה שימש מעבר חופשי ליורדים לירדן ואשר רכביהם חנו ליד מחסן התמרים.
אנו מתנצלים על חוסר הנוחות אשר נגרם לחברי דגניה היורדים לירדן ובקשתנו היא לשמור על השער הראשי נעול.
המנעול הוא מנעול שערי דגניה ובבקשה לא להעביר מפתחות לאנשים שאינם חברי דגניה.
ביטחון  -בעקבות גל הטרור אשר התעורר לאחרונה ,הוחלט ע"י הרבש"צ וסגנו לנקוט בצעדי מנע .השערים בדגניה
סגורים גם במשך היום ,התבצעו תדרוכי ביטחון במוסדות הילדים והוגברה נוכחות בחצר דגניה .אנו מבקשים
מהחברים לגלות ערנות לתנועת אנשים זרים בדגניה ובמידת הצורך לעדכן את יונתי.
ערנות החברים חיונית לשמירה על הביטחון בדגניה וחובה עלינו לעדכן את יונתי בכל דבר חריג.
בית יעל – החל מחודש אוגוסט עבר בית יעל לבית משפחתי (ביטוח לאומי) .בעקבות שינוי זה ,ניסינו להתאים את
מספר צוות העובדים למספר השוהים בבית יעל ונפרדנו ממספר עובדים .בחודשים אוגוסט וספטמבר הופסקה תמיכת
המדינה בבית ובית יעל סיים בגירעון גדול (דבר אשר מכביד על שימושי מס האיזון) .בעזרת רזיה טבת אנו בקשר עם
ביטוח לאומי אשר הצהיר כי יעביר תמיכתו לזכאי חוק סיעוד (ביטוח לאומי) אשר בבית יעל החל מחודש אוקטובר.
במשך השנתיים האחרונות בהם עסקנו בצורה אינטנסיבית בנושאי הסיעוד בדגניה ,התנדבה טובה כהן להיות בהנהלה
הפעילה של בית יעל בכדי לעזור לנו בניהול מהלכי הבית .טובה סיימה את פעילותה בצוות הניהול של הבית ותמשיך
לפעול ולעזור לטובת הסיעוד בדגניה יחד עם צוות סיעוד וועדת מבוגרים.
ברצוני להודות לטובה על נכונותה הבלתי מסויגת לעזור ולתמוך בהנהלת הקהילה ובציבור החברים בנושאי הסיעוד
והבריאות אשר באופן טבעי אלו נושאים רגישים וחשובים לכולנו.
השקעות בדגניה – לקראת סוף שנת התקציב ,אנו נערכים לסבב ההשקעות האחרון בקהילה .בתוכנית:
החלפת גג האסבסט בטיפול "גפן" ,החלפת גג אסבסט במבנה "ויקטוריה" ,תיקון קיר תומך בבית העלמין (בחזית
הצפוני) ,מתחם אשפה חדש בשטח מגרש ארנון הישן (בתמיכת מועצה אזורית) והשקעות תשתית (בלבד) בגן רופין.
חינוך :ברצוני להודות לרותם שפר ,נורית חן ,נטע פרנקל ,רחלי בן צבי שירי ומורן חן על השקעתם בבדיקה וכתיבה
מחודשת של פרק החינוך במודל דגניה .כיאה לאימהות צעירות ,הפגישות התקיימו בשעות הלילה ונמשכו עד אחרי
חצות .נעשתה עבודה רצינית ויסודית אשר אושרה בוועד ההנהלה ותוצג לציבור במפגש במועדון לחבר .לאחר המפגש
יאושר פרק החינוך באספה.
החלטות ועדכונים :לקראת הכנת תקציב  ,2016הוחלט בועד ההנהלה לבצע בדיקה מחודשת בהחלטות חוברת המודל
לקראת הדיונים באספה:
 .1פרק החינוך.
 .2הסדרי בריאות (נסיעות ותרופות כרוניות).
 .3הסדרי בריאות מיוחדת (כחלק מטיפול של קרן לעזרה הדדית).
 .4סל שירותים לחברים סיעודיים (אושר באספה).
 .5הסדרי מרפאת שיניים.
 .6הסדרי מס איזון לגמלאים (התבקש לקראת בדיקת תקציב חצי שנתי – יובא לאספה הקרובה).
הנושאים הינם נושאים חשובים לכולנו ומסקנות הצוותים יובאו לאישור ועד ההנהלה ולאספה.
תרבות :עברנו הפקות גדולות באירועי חג הסוכות ויום ההולדת של דגניה.
פעילויות התרבות שלנו ,סוחפות עימם מספר חברים גדול ותופסים מקום חשוב בהוויה הקהילתית שלנו.
תודה רבה לתמר גל שראי על החשיבה ,ההשקעה ותשומת הלב המיוחדת אשר מוקדשת לקהילה בדגניה.
כללי :בימים אלה אנו מכניסים מערכת הודעות חדשה לקהילת דגניה (דרך הטלפונים).
בשינוי זה חסכון כספי משמעותי (חסכון של  .)70%בקרוב יפורסמו פרטים על המערכת החדשה.

בהצלחה לכולנו,
נבות

