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 .31.10.2016מיום   10.16 אושר פרוטוקול ישיבה מספר .1

: איילת ואורי הציגו את צרכי ההשקעות ואת תכנית השקעות במבני חינוך .2

 ואילך. 2017ההשקעות לשנת 

 התקיים דיון בנוגע לתרבות השיח הציבורי בשריד. .3

אגודת מתיישבי שריד בדיון ניתנו דוגמאות לשיחות שהתקיימו בין עובדים ב 3.1

ובין חברים ותושבים ביישוב. הוזכרו גם אמירות פוגעות שהופצו  )האגודה(

 באמצעות טלפונים ובאמצעים אחרים.

כל  מים או בצעקות, כמושיח שמלווה באיו מקובל על כל המשתתפים בדיון כי 3.2

אינו מקובל עלינו. שיח כזה פוגע במי שהדברים הופנו  ,צורה אחרת של אלימות

 .וכנים לקבל בשרידכלפיו ואיננו חלק מדרך התקשורת שאנו מ

על מנת  י בנושא דרכי התקשורת והשיח בשרידסוכם כי יאיר יכין דיון ציבור 3.3

 לקדם שיח תרבותי, חברי, ענייני ולא מתלהם.

 עדת קבלה:ו .4

. בעת שהיא הוקמה הרכב ועדת הקבלה ותפקידיה נקבעו בתקנון האגודה 4.1

קליטת ) את הוועדה ממרבית סמכויותיהלמעשה יותר מרוקנת  מאוחרתחקיקה 

חברים שהם גם חברים באגש"ח נעשית דרך ועדת הקבלה של האגש"ח וקליטת 

 .(חברים שאינם חברים באגש"ח נעשית בועדה האזורית שבמועצה

, שאינם חברים מספר מצומצם של חברים בשנים האחרונות התקבלו לאגודה 4.2

בראיונות של שוכרי בתים היה ועדת הקבלה עיקר ההתעסקות של באגש"ח ו

 בהרחבה.

פני כמה לסוכם כי, בהמשך להחלטה של וועד ההנהלה של מתיישבי שריד מ 4.3

עדה חודשים, מועמדות של חברים חדשים לאגודה תפורסם לפני הדיון בוו

 האזורית.

 בוועדה האזורית. שיתקבלוקבלת החברים תפורסם לאחר עצם  4.4

בכל מקרה, האגודה מתנגדת קבלת חברים חדשים שלא מתכוונים לגור ביישוב  4.5

 מיד לאחר קבלתם.

בשבועות הקרובים, לקראת האסיפה הבאה, יוזמנו חברים להציע את מועמדותם  .5

 לועדת הקבלה.
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 מרפאה: .6

ל גם סכום ול מתיישבי שריד יכלש 2017תקציב פנתה בבקשה ש נהלת האגש"חה 6.1

 חלק מהוצאות המרפאה. וןשמיועד למימ

כיום משלמים עבור הוצאות המרפאה רק חברי האגש"ח, דרך התשלומים  6.2

 שהאגש"ח מעביר לצורך זה.

סוכם לבדוק נתונים נוספים לפני שמחליטים אם לכלול, בתקציב האגודה לשנת  6.3

 ת של האגודה בהוצאות המרפאה., גם השתתפו 2017
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