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 נוכחים

, נח שגיא, יובל אסטרייכר, שי רוזןשחם,  -לילך קציר ,דידי נאמן יריב קליין,שרה אשל, 

 עומר ברנע.

 חסר

 אבי אביטל

 מוזמנת קבועה

 יעל גל

 הנושאים שנדונו:

 .123.34.1 מיום  31.5הלה מספר אושר פרוטוקול ישיבת וועד ההנ .1

ושל פעילות הוועד המקומי  4.14הוצגו התוצאות הסופיות של פעילות האגודה לשנת  .2

 :44.1לשנת 

עיקר הגירעון נבע ₪.  91,111באגודה השנה נגמרה עם גרעון של כמעט  .א

 מהערכת עלויות נמוכה מדי בבריכה.

הסיבות העיקריות  ₪. 19,111-השנה נגמרה עם גירעון של כהמקומי בוועד  .ב

מים הלגירעון הן גבייה נמוכה יותר מהמתוכנן )התכנון לא היה נכון( ועלויות 

 .3193בנוי שהיו גבוהות יותר מהעלויות שהוערכו בתקציב 

 אי תשלום מסי אגודה:  .3

כיום מקרים בודדים של משפחות שאינן משלמות את מסי האגודה, כפי  ישנן .א

. הטיפול מול אותן משפחות 3192ולשנת  3193שהוחלט בתקציב האגודה לשנת 

 נעשה בהתאם לתקנון האגודה. 

. אחת המשפחות פנתה לשלם מסים בהתאם לסל שירותים שיסוכם עמה .ב

לאחר דיון סוכם כי אין לנו אפשרות לתת סל שירותים על פי הזמנה למשפחה 

יותר. כל החברים באגודה ותושבים אחרים שמתגוררים ביישוב  או אחת

שלם את מסי האגודה על פי החלטות האגודה ועל פי ההסכמים נדרשים ל

 (.בעלי הבתים בהרחבהשהחברים חתומים עליהם )במקרה ומדובר ב

הטיפול בגביית המסים מהמשפחות שמפגרות בתשלומים לאגודה יעשה על פי  .ג

ופץ לכלל ידת הצורך באמצעים משפטיים. מכתב בנושא יתקנון האגודה ובמ

 חברי ותושבי היישוב.

 הגיל הרך, שנעשו לאחרונה3 -נמסר עדכון בנוגע לשינויים בניהול ענף החינוך .4
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 סוכם כי הבריכה תיפתח בחג העצמאות. .א

יוצעו על ידי הצוות שעוסק בשיפוץ  ,עד סוף מאי ,שעות הפתיחה של הבריכה .ב

 הבריכה ויובאו לאישור בוועד ההנהלה.

לשיפוץ הבריכה, לקראת  ותסוכם על התחלת התהליך הציבורי להצגת התכני .ג

 על שיפוץ הבריכה. קבלת החלטות

 בית כנסת: .6

, על קיומו של תהליך ציבורי לבחינת 3192הנהלת הקיבוץ החליטה, בינואר  .א

 הקמת בית כנסת ביישוב.

סוכם על הקמת צוות שייבחן את ההיבטים הנוגעים להקמת בית כנסת ביישוב  .ב

 ויכין את הנושא לקראת דיון ציבורי.

, כולל נעשים במערכת הביטחון ביישובעדכן בנוגע לשינויים ש: יריב קליין ןביטחו .7

. השינויים הם חלק מתכנית שגובשה על ידי וועדת הביטחון שינויים בנהלי השמירה

 של מתיישבי שריד ומיועדים לייעל את המערכת.

 

 ומר ברנעע

 יו"ר ועד ההנהלה 

 מתיישבי שריד


