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  אגודת מתיישבי שריד:  הרשותשם 

 __8: _ מספר חברי ועד הנהלה_____  .   30.08.2020: ____ תאריך הישיבה

יואל  , יורם שטיינברג, דורון זבולון, רעיה קליין, שי סלוצקי:  שמות המשתתפים בישיבה
 ., ערן רייכלאיזנברג, ניב אבנרי, שי רוזן

 , יוסי ריגלר.אגודה(ועד היבל )מנהלת -: שמרית טרגןמוזמנים 
 , ניר רושקין.עמיקם בין יוסף, חיה וולפר אינם נוכחים:
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 דיון והחלטות:
 

 :)מוצגים ע"י מיכל אהרוני( 2019ועד מקומי ואגודת מתיישבי לשנת  –הצגה ואישור דוחות כספיים   .1

        

של הועד המקומי ואגודת המתיישבים ואשר  2019לשנת מיכל אהרוני חשבת האגודה הציגה את הדוחות הכספיים 

 נערכו ע"י משרד רואי החשבון רוזנבלום הולצמן. 

 . 31.12.2019 -הדוחות הינם מאזן בוחן של הועד המקומי ואגודת המתיישבים בנקודת הזמן של ה 

אושרו הדוחות הכספיים הן של הועד המקומי הן של אגודת  ת בעניין חייבים,, לרבולאחר דיון והבהרות

 המתיישבים ברוב קולות. 

 

 . 11.10.2020 -דוחות הועד המקומי הועברו למועצה, ודוחות האגודה יוצגו באספה שתערך ב

 הודעה מסודרת לציבור תצא בהמשך. 

 

 :בפאנלים סולרייםהחלטה אם להתקדם עם מהלך קירוי הרב תכליתי . 2

 

כי מאור, המנהל העסקי ואנוכי, מנהלת האגודה בדקנו אפשרות של קירוי המגרש הרב תכליתי ועליו הוועד עודכן 

 תוקם מערכת פוטו וולטאית )סולארית(. 

 הקירוי יבוצע ע"י חברת אנרגיה ללא עלות של הקיבוץ.

גם בימי חורף גשומים ור לספורט או לתרבות לכל צורך שעולה אם הקשמטרת המיזם היא לאפשר שימוש במגרש 

 . עד לא אפשרי מועט בווהן בימי שמש קופחת, זמנים בהם השימוש 



 

 

 ניב אבנרי ושי סלוצקי הציעו חברות נוספות בעלות מודל עסקי בו גם משולמת לקיבוץ שכירות, הנושא ייבדק.

וקידום הביצוע בשיתוף עם קיבוץ, נערכה הצבעה הוועד דן בהתכנות הביצוע ובמתן אור ירוק לקבלת מידע נוסף 

  .נגד, אושר קידום הפרויקט 3בעד ו 6וברוב של 

 

 :הלד פרויקט עדכון  .3

 

בוצע סיור עם החברה המבצעת את הפרויקט בה נכחו מטעם שריד דידי נאמן, שי סלוצקי  19.08הוועד עודכן כי ב

מטרת הסיור הייתה לבצע הערכה של הפרויקט נכון לנקודת זמן זו, לצורך תיקון,  וגילי גוזני מומחה תאורה.

הוספה והתאמה של גופי תאורה באזורים שונים בקיבוץ, בהם עדיין קיימת בעיית תאורה, או שעקב ההחלפה 

 בשכונה הדרומית(.  5נוצרה בעיה אחרת )דוגמת כביש 

ה המבצעת ולה יש הערות מצידנו. לכן הוועד עודכן כי תערך הועברה ע"י החברהוצגה לוועד תמונת המצב כפי ש

 ישיבה משותפת עם כל הגורמים לצורך תאום ציפיות וקידום הביצוע לשביעות רצוננו. 

 

 : עדכון בעניין "נאמני בטיחות". 4

 

את הסדר  יםסיכון בטיחותי ותעבורתי והמפרבהמשך לישיבה קודמת בה הוועד עודכן בנוגע למצבים המהווים 

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

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

 שי רוזן התנדב לגייס את הצוות.

 ין, הדר ניר ומאיר בוסקילה. הצוות שנבחר: נועה דרורי, קורן ספר, דורין רוטשטי

 הצוות אושר ע"י הוועד ויתכנס לגיבוש תכנית. 

הוועד עודכן כי כפי שהוחלט בישיבה קודמת בשבועיים הקרובים ייסגר אזור הכולבו, גנים וחדר אוכל לתנועת כלי 

 רכב וקלאבקארים. תתאפשר תנועת קלנועיות ורכבי בטחון בעת הצורך.  

 

 ם פרויקט שילוט רחובות:עדכון בעניין קידו. 5

 

בהמשך לישיבה קודמת בה ניב אבנרי התנדב להקים צוות לקידום ביצוע שלטי רחובות ברחבי הקיבוץ, עדכן ניב 

את הוועד כי הצוות שנבחר הוא: סיוון יתום, אלי טויסטר ונילי רמות. הצוות יתכנס עם מפת הרחובות ושמותיהם 

 של שריד.   וירה בשלט המתאים לאופייכפי שהיא אושרה במשרד הפנים ויקדם בח

 

    :השקעות. 6
 

 .2019נכון לסוף  מצב עדכנית של המקורות הכספיים הן של האגודה והן של הועד המקומי תמונת הוצגה. 1
ולמנף את המקורות העומדים לרשותנו לטובת קידום  2021הוחלט כי יש לעבות את תכנית ההשקעות לשנת  

 פרויקטים חוצי יישוב. 

 

 עדכונים: –)שכונה צפונית(  19. פרויקט כביש 2

ניתן מכספי החומש שבחסות המועצה דרשה המועצה  19הוועד עודכן שמכיוון שמחצית המימון לפרויקט כביש 

 . 2021המשמעות מבחינתנו היא דחיית הפרויקט משמעותית וסבירות ביצוע לקראת אמצע  –שנצא למכרז 

ת מדידה של תוואי י. תכנ1לעבוד עם קבלן מסגרת של המועצה ולהגיש למועצה : על מנת להשתחרר ממכרז עלינו 

  . פיקוח.5 . מיקום מדרכות וחניות.4. תכנית תמרור. 3. תכנית תנועה ממתכנן תנועה. 2הכביש. 

שלא נלקחו בחשבון ויש נוספים הנחלקים בין הקיבוץ למועצה ו₪  80,000 –לכל הנ"ל משמעויות כספיות של כ 

  רן.לאש

 הוועד אישר את התוספת לצורך קידום הכביש. 

 

 :עדכון – בין כביש ההרחבה לבין השביל שיורד מחד"א מוסדהחיבור פרויקט סלילת  . 3

תקציב הנגישות העומד ולממנו ממתכנית ההשקעות לשנה זו אושר לבצע את סלילת הכביש שבכותרת כחלק 

 לרשותנו במועצה.



 

הועלתה בפני  . לכן לצורך זההנגישות תקציב בלאחר פניה לאחראי על התחום במועצה, לא אושר לנו השימוש 

כספי פיתוח )מבלי לבצע סלילה עד למגרש הכדורגל( באמצעות  הנ"ל החיבורסלילת את   לבצעהוועד הצעה 

הדרך העולה לחדר ושיפוץ  כולל הסדרת תאורה לאורך השביל אלש"ח 140 –ההשקעה הוערכה בסך של כ שלנו. 

 . אוכל מוסד

 . הצעה זו והפרויקט הועבר לביצועהוועד אישר 
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                                                                                      חתימת היו"ר                                                                     חותמת האגודה                                         


