
 

 

 

 

 

 8 - 19פרוטוקול ישיבת ועד הנהלה 

 

 : אגודת מתיישבי שריד שם האגודה

 __9: _ מספר חברי ועד הנהלה_____  .   01.12.19: ____ תאריך הישיבה

, יורם שטיינברג, דורון זבולון, רעיה קליין, ערן שי סלוצקי:  שמות המשתתפים בישיבה
 רייכל, ניב אבנרי, שי רוזן, יואל אייזנברג, ניר רושקין.

 יוסף, מאור פרסאי.-היבל )מנהלת האגודה(, יוסי ריגלר, עמיקם בן-: שמרית טרגןמוזמנים 
 : חיה וולפר.אינם נוכחים

 
 

 סדר היום של הישיבה:
 

החדשים )שי, ניב ויואל( ופרידה והוקרת תודה  הרמת כוסית לכבוד חברי הוועד .1
 לחברי הוועד היוצאים )עמיקם, חיה ויוסי(.

 בחירת יו"ר לוועד האגודה. .2

 בחירת מורשי חתימה לאגודה. .3

 עדכונים. .4
 
 
 

 דיון והחלטות:
 

 :הרמת כוסית ופרדה .1
בעקבות הבחירות שנערכו לוועד הנהלת מתיישבי שריד בסוף חודש נובמבר, נבחרו 

לוועד שי רוזן, ניב אבנרי, יואל איזנברג ודורון זבולון. סיימו את תפקידם בוועד אגודת 
 מתיישבי: עמיקם בן יוסף, חיה וולפר ויוסי ריגלר.

 רי הוועד היוצאים.בישיבה זו קיבלנו בברכה את חברי הוועד המצטרפים והודנו לחב
 
 

 .וועד ההנהלההוטל לביצוע: 
 
 

 :בחירת יו"ר לוועד ההנהלה .2
בשל התחדשות הוועד ולמען מתן הזדמנות לחברי הוועד החדשים להציג את 

 מועמדותם לתפקיד יו"ר וועד האגודה, הוצגה האפשרות בפני חברי הוועד.
רו מדוע כל אחד מהם דורון זבולון ושי סלוצקי הציגו את מועמדותם לתפקיד והסבי

 מתאים לתפקיד.
 נערכה הצבעה ודורון זבולון נבחר כיו"ר וועד האגודה הקהילתית של שריד. 

 
 ועד ההנהלה. הוטל לביצוע:

 
 



 

 בחירת מורשי חתימה: .3
בנוסף למורשי החתימה הקיימים בוועד האגודה: שי סלוצקי, מאור פרסאי, יוסי 

 רוזן ודורון זבולון.היבל. אושרו גם שי -ריגלר, ושמרית טרגן
 

 .מריתש הוטל לביצוע:
 
 

 עדכונים: .4
חברי הוועד הוותיק והחדש עודכנו בכל הנעשה במהלך השנה האחרונה. הוצגה מצגת 

בה פרסנו את הפעילות השנתית של האגודה ביחס ליעדים שהצבנו לנו. את מצבה 
 רמלי.הכלכלי של האגודה ואת מצבת מערכות החינוך שלנו הגיל הרך והבלתי פו

 מטרת הסקירה היא ליישר קו בכל הקשור לפעילות המתבצעת באגודה.
הוסבר כי במהלך החודש הקרוב נקיים ישיבות תקציב והכנה לקראת תקציבים של ועד 

 .2020מקומי ואגודה 
 מועד לישיבה הבאה יקבע להמשך.

וחות את ישיבות הוועד נפרסם לציבור והן תהיינה פתבעבר כי שהיה נהוג  פיהוחלט כ
לנוכחות חברים המעוניינים להגיע. כן נפרסם בהמשך את כוונתנו לקבל הצעות של 

 חברים לפרויקטי פיתוח ביישוב, בהם נדון בישיבות הקרובות. 

 

 
 .שמריתהוטל לביצוע: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
______________________                                      ____________________ 

 חתימת היו"ר                                                                        חותמת האגודה     

 

 

 

 

 

 


