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 אגודת מתיישבי שריד:  הרשותשם 

 __8: _ מספר חברי ועד הנהלה_____  .   19.07.2020: ____ תאריך הישיבה

יואל  , יורם שטיינברג, דורון זבולון, רעיה קליין, שי סלוצקי:  שמות המשתתפים בישיבה
 איזנברג, ניב אבנרי, שי רוזן, ניר רושקין.
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 סדר היום של הישיבה:
 

 דיון בקידום פרויקט שלטי הרחובות.  .1

 עדכון לגבי השפעת ההנחה שניתנה בארנונה לעסקים על תקציב הוועד המקומי. .2

 זו בצל הקורונה.עדכון פרויקט הלד ודיון בתקציב השקעות לשנה  .3

 דיון בעניין תקציב ירוק. .4

 .הוצגו ע"י מנהלות החינוך –גיל רך וחינוך חברתי  –אישור תקציבי חינוך  .5

הסברה למען מניעת הנסיעה הפרועה בשבילי היישוב ואכיפה  –דיון בנושא "בטיחות בשבילים"  .6

  של חניה ונסיעה על שטחים ציבוריים.

  .2019ודוח ועדת ביקורת לשנת  אשפה , מסתוריעדכון בנושא פסולת רטובה .7

 

 

 דיון והחלטות:
 

 :דיון בקידום פרויקט שלטי הרחובות  .1

        

 לקדם את נושא שמות הרחובות ומספרי הבתים ביישוב. נדרשו היישובים במועצה  2015במהלך 

לפקודה ולפיו  1א'  24, הוסף סעיף 2010לפקודת המועצות המקומיות שנכנס לתוקף בשנת  56על פי תיקון מס' 

הוטלה על מועצה מקומית חובה לקרוא שמות "לכל הדרכים, הרחובות, הסמטאות והכיכרות", לקביעתם במקומות 

העביר לאישרור י באותה תקופה נעשתה עבודה בקיבוץ והועד המקומבולטים, ולסימון הבניינים במספרים. 

 נרשמו במשרד הפנים. אושרו ווהללו  המליאה את שמות הרחובות ומס' הבתים

 כעת אנו מעוניינים לקדם את יישום שלטי הרחובות בשריד על פי רשימת הרחובות שאושרה בזמנו. 

והקהילה לבחירת שלטי עם נציגות מהנהלת הועד  , בעזרתו של ניב אבנרי,לשם כך הוחלט להקים צוות ייעודי

רחוב, קידום הצעות מחיר ועריכת סקר יישובי, בו יבחר סוג השלט מתוך שתי אופציות נבחרות של שלטים שיוצגו 

 לתושבים. 

 . 2021בשנת התקציב הקרובה בפועל התהליך יחל בימים הקרובים, אך יבוצע 

 

 :המקומי וועדה תקציב על לעסקים בארנונה שניתנה ההנחה השפעת לגבי עדכון  .2

 

מאי(, לכל העסקים -המדינה החליטה לתת פטור מארנונה לשלושה חודשים )מרץכי לאור העובדה שהוועד עודכן 

 תגם הוועד המקומי נדרש לתת את ההנחה מארנונה עבור שלוש , בשל הסגר שנכפה עליהם בצל הקורונהבמדינה 

 לנכסים העסקיים שבתחומו. הללו חודשיםה



 

המשמעות היא: שבמידה . 2020מתקציב הועד המקומי לשנת ₪  156,000עומדת על ההנחה אשר נתן הוועד 

 ₪. 156,000המקומי של שריד, תקציב הוועד יקטן ב והמדינה לא תעביר את השיפוי לוועד

 

ועדים על מנת למזער את הפגיעה בוועדים המקומיים פנתה המועצה למשרד הפנים בכדי שיעביר את השיפוי לו

  שנפגעו ממתן הפטור.

₪  6,240: ירידה של כלומר מהארנונה של העסקים 4% -יספוג כהמקומי של שריד  הערכה כרגע היא כי הוועד

 .מתקציבו השנתי

 בהחלטת המדינה בתחילת אוגוסט. את מנהלת הועד המקומי המועצה אמורה לעדכן 

 אז הדברים אמורים להתבהר.הצעה לוועד להשאיר רזרבה מסוימת עד יולי אוגוסט שעד ה

 

 :הקורונה בצל זו לשנה השקעות בתקציב ודיון הלד פרויקט עדכון  .3

 

 איכותית וחסכונית.  דיצאנו לביצוע החלפת תאורת החוץ בשריד לתאורת ל 19.07הוועד עודכן כי ב

והן בהיבט אנו מייחסים חשיבות רבה לנושא ההתייעלות האנרגטית והחיסכון בחשמל, הן בהיבט הכלכלי 

 .הסביבתי

אנו צופים בעקבות פרויקט זה לחיסכון משמעותי בהוצאות החשמל ותחזוקת התאורה של הועד המקומי, ובמתן 

 .תרומה משמעותית לאיכות חיי תושבי שריד

 הפרויקט הנ"ל ממומן מתקציב ההשקעות של הועד המקומי )התב"ר(, ואושר באספת התקציב האחרונה.

החליט לתת תעדוף להשקעות אלו לאור חוסר הוועד בהשקעות אשר נותרו לביצוע בשנה זו ובנוסף להשקעה זו דן 

 הוודאות שמזמנת לנו הקורונה.

)רחוב חצב( בשכונה הצפונית. פרויקט הדורש שימוש בכספי חומש וגורר  19הוחלט כי נצא לביצוע של כביש 

 בשל כך בירוקרטיה מועצתית, ולכן חשוב לקדמו.

 הדולף לקראת החורף, ושיפוץ מבנה מנהלות החינוך.  שיפוץ גג מנגו

 

 דיון בעניין התקציב הירוק:.  4
 

 ₪.  59,000כחלק מכספי החומש המועצתיים, עומד לרשותנו "תקציב ירוק" על סך 

מעבר לגינון בר קיימא במרחב תקציב זה ניתן למימוש על פי תנאים שהוחלטו במליאת המועצה לטובת: א. 

 הכסף משמש לליווי מקצועי לצוות הגינון של היישוב, הוספת / החלפת צמחייה. - הציבורי

עידוד הליכתיות וכמובן שאר התועלות שעצים - הוספת עצים לאורך מדרכות ובמרחב הציבורי - הצללהב. 

 . תורמים לסביבה

קיע בגינון מהירידה של לכן, נערך דיון היכן ניתן יהיה להשקיע את הכסף, המלצת מנהל הנוי ומנהלת האגודה להש

 המדגריה לכיוון המובלעות של אזור ההרחבה.

 ה גם החלפה של הסכום עם הקיבוץ לטובת שיקום הנוי לאחר פרוייקטי הבינוי שנעשו בשכונה המרכזית.הוצע

 הוחלט להמתין עם ההחלטה לקראת סוף שנת התקציב. 

בכספי ה"תקציב הירוק" לטובת גונדולות גזם  בנוסף, עודכן הוועד כי התכנית המקורית בה התכוונו להשתמש

 ברחבי הקיבוץ לא אושרה ע"י אגף איכות הסביבה במועצה ולכן, אנו צריכים לשקול אם אנו מבצעים זאת בעצמנו.

 גם בנושא זה נדון לקראת סוף שנת התקציב. 

 

 :הוצגו ע"י מנהלות החינוך –גיל רך וחינוך חברתי  –תקציבי חינוך  אישור.  5

 

לימודים  לשנתרגילה שעברנו מסתיימת באופן פורמלי באוגוסט, לכן מספטמבר אנו יוצאים שנת הלימודים הלא 

 חדשה, תשפ"א, עם המון חוסר וודאות לקראת הבאות, בשל משבר הקורונה. 

ת למרות העננות וההנחיות הלא ברורות כיצד תראה שנת הלימודים הקרובה אנו נערכים לה בדרך הטובה והמותאמ

 למצב. 

 לכן, נערכנו ובנינו תקציבים הן לגיל הרך והן למערכת החינוך החברתי בתקווה שהשנה תפתח כסדרה. 

לירון, מנהלת החינוך החברתי, הציגה שתי טיוטות תקציב האחת עם העלאת שכר הלימוד להורים בשכבות 

מות ילדים נמוכה יותר בקבוצות כהנמוכות ובשכבת הנוער, העלאה הנובעת מהמצב המחייב תגבור של כוח אדם, 

הגיל הצעירות וצורך בתקציב משמעותי לשעת חירום במידה והמערכת נסגרת במהלך השנה לאור הנחיות 

 הקורונה. 



 

שנייה היא ללא העלאת שכר הלימוד להורי השכבות הנמוכות, אבל העלאת שכר לימוד מתבקשת התקציב הטיוטת 

 השתתפות האגודה הקהילתית בתקציב החינוך החברתי. 100%בנוער. תכנית המתאפשרת בשל קבלת 

 כאשר בשנים קודמות השתתפות האגודה התחלקה בין החינוך החברתי לגיל הרך. 

 , הוועד קיבל את ההמלצה.2המלצת מנהלת האגודה, מנהלת החינוך החברתי וועדת חינוך היא על טיוטה 

 החינוך החברתי.אושר תקציב 

ענבל, מנהלת החינוך לגיל הרך הציגה גם היא את טיוטת תקציב הגיל הרך לתשפ"א. בגיל הרך אין אנו מתכוונים 

להעלות את שכר הלימוד של ההורים בכל שכבות הגיל, ונערכים תקציבית למצב חירום עם בצ"מ גדול יותר 

 ותקציב השקעות מובנה. 

 התקציב אושר ע"י הוועד. 

 

הסברה למען מניעת הנסיעה הפרועה בשבילי היישוב ואכיפה של    –טיחות בשבילים" בנושא "ב דיון.   6

 : ציבוריים שטחים על ונסיעה חניה

 

אי ציות לאור בעיות חוזרות ונשנות ותלונות תושבים בנושא הסדרי החנייה ביישוב על פי חוק, הוועד עודכן כי 

, או שטחי רים ושאינם מיועדים לכך ו/או בנתיב נסיעהבמקומות אסו וחניהלתמרורים ולסימונים על פני הדרך, 

כיפה בתוך אהוהסדרי החניה  לעזרה בקידוםבבקשה נערכה פגישה עם אגף הפיקוח במועצה גינון ציבוריים, 

  היישוב.

 מדובר בעבירות המהוות סיכון בטיחותי ותעבורתי והמפרות את הסדר הציבורי.

בנוסף פנתה נועה דרורי בשם תושבים רבים בטענה כי הסברה, מניעה ואכיפה הם בהחלט חשובים מאוד אך עם 

  .בפרטזאת לא מספיקים, והכוונה היא בעיקר בכל הקשור להגנה על הולכי הרגל בכלל ואוכלוסיית הילדים 

 ב. להסגר לתנועת כלי רכ ךצריים, נג-חדר אוכל  -משולש הכולבו  -פעיל האזור הועלתה אם כן בקשה  שה

לאור כל זה, החליט הוועד למנות "נאמני בטיחות" אשר יעזרו לקדם את המודעות לנושא זה בקרב התושבים 

 ובמידה וההסברה לא תספיק לשלב כוחות עם המועצה למען קיום אכיפה ומניעת האסון הבא.

 שי רוזן התנדב לגייס את הצוות.

 גנים חדר אוכל נסגור לתנועת כלי רכב וקלאבקארים.  האזור: כולבו,הוחלט כעת כי את 

 

 

 : 2019 לשנת ביקורת ועדת ודוחמסתורי אשפה בנושא פסולת רטובה  עדכון.   7

 

מחלקת התברואה במועצה, פינתה אתמול המועצה את בור הפסולת  מול תהליך ארוךלאחר הוועד עודכן כי 

צים שנותרו. מטרת המהלך הוא להעביר לטיפול המועצה הרטובה ליד הרפת והונח בה גזם גרוס לספיגת המי

קיון הפסולת והפיכתה לקומפוסט. מהלך שיוריד יואחריותה את הטיפול בפסולת הרטובה מפינוי הפחים החומים, נ

מסת עבודה משמעותית מהנוי, יפנה תקציב, ובראש ובראשונה יטפל במפגע התברואתי שנוצר בחמשת השנים 

 האחרונות.

הסילו, ליד מחסן הנוי, סוכם עם המועצה כי היא תבנה מסתורי אשפה אסתטיים ונוחים לתפעול באזור בנוסף, 

 מסתורים נוספים ננסה לקדם לקראת שנת התקציב הקרובה. ובאזור ההרחבה. 

לשנת  צבי ילינסקי( הועד עודכן בנוסף בדוח הביקורת אשר בנתה ועדת הביקורת )רוני דה קוסטה, דורון קציר,

 , 2019ביצוע התקציב לשנת  , 2018מעקב תיקון ליקויים שעלו בדו"ח הביקורת מ  . נושאי הביקורת היו2019

 קנות. וני סקרה את הנושאים ושיתפה במסר מצב המחזור בישוב.,  2019ביצוע החלטות הוועד המקומי בשנת 

 . דוח הביקורת הועבר למועצה
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