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 הנושאים שנדונו:

 .20.3.2017מיום   3.17אושר פרוטוקול ישיבה מספר    .1
 רכזת קהילה ותרבות )רוני לא נכחה בחלק זה של הישיבה(: .2

שבסופו  ,קיים תהליך לאיתור מועמדים צוות לבחירת רכזת התרבות והקהילהה 2.1
נבחנו שלוש מועמדות, שתיים מהן מיישובים בסביבה והשלישית היא רותי בק 

 שמש. הצוות המליץ לוועד ההנהלה של מתיישבי שריד לבחור ברותי לתפקיד.
 התקיימה שיחה קצרה עם רותי. רותי אמורה לחזור לגור בשריד בזמן הקרוב. 2.2
לצת הצוות ולבחור בסיום, לאחר שרותי יצאה מהישיבה, הוחלט לאשר את המ 2.3

 ברותי לתפקיד. אנחנו מאחלים לה הצלחה בתפקיד. הצלחתה היא הצלחתנו.
סוכם כי רוני תסיים את תפקידה כרפרנטית של וועד ההנהלה של מתיישבי  2.4

 שריד בוועדת תרבות. יש למצוא נציג/ה אחר/ת של הוועד בוועדת תרבות.
שיש לבדוק היבטים שונים, נמסר עדכון בנוגע לחובות של חברים לאגודה. הוחלט  .3

 סוציאליים ואחרים.טים כולל בדיקת היב
 משפחות שמתקשות בתשלומים עבור שירותים שניתנים במסגרת האגודה: .4

בשבועות האחרונים היו פניות של מספר )לא גדול( של משפחות שמתקשות  4.1
בתשלומים לאגודה. תשלומים אלה הנם בעיקר בגין החינוך החברתי ושירותים 

 פעילויות שהאגודה אחראית עליהם.בגין אחרים 
אושר לאותן משפחות לדחות חלק מהתשלום  נמסר כי עד שיינתן פתרון לבעיה 4.2

. מדובר בדחייה ולא 2017, עד לסוף יולי החודשי שאותו הן אמורות לשלם
 בוויתור על תשלום.

 סוכם שלא לאשר תשלום מופחת למשפחות נוספות, עד שהנושא יוסדר ויוגדר. 4.3
לגבש קריטריונים למקרים כגון אלה. במקביל, יש לבדוק כמה נקודות יש  4.4

 רלוונטיות.
 בחירת מנהל/ת לחינוך החברתי: .5

 אורי פלד נקש הודיע על סיום עבודתו כמנהל החינוך החברתי בשריד. 5.1
יאיר עדכן על הקמת צוות התקיים דיון על הקריטריונים לבחירת המחליף/ה ו 5.2

ההחלטה תתקבל בימים שכבר החל בתהליך לאיתור מחליף/ה לאורי. 
 הקרובים.

הטובה אנו מודים לו על העבודה . הובעה הערכה רבה לאורי על עבודתו 5.3
 המסורה שעשה אצלנו.ו
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