פרוטוקול ישיבת ועד הנהלה 7 - 2020
שם הרשות  :אגודת מתיישבי שריד
תאריך הישיבה  . _____11.11.2020____ :מספר חברי ועד הנהלה __8_ :
שמות המשתתפים בישיבה  :דורון זבולון ,ערן רייכל ,שי סלוצקי ,יורם שטיינברג ,יואל
איזנברג ,ניב אבנרי ,שי רוזן ,ניר רושקין.
מוזמנים  :שמרית טרגן-היבל (מנהלת ועד מקומי ואגודה) ,מאור פרסאי – מנהל עסקי.
אינם נוכחים :עמיקם בין יוסף ,חיה וולפר ,רעיה קליין.
סדר היום של הישיבה:
 .1אישור ביצוע ריבוד הדרך המחברת את כביש ההרחבה וחידוש/החלפת שביל הבטון העולה לחדר
אוכל מוסד.
 .2בקשת ניר רושקין מטעם האגש"ח להשתתפות האגודה הקהילתית בתשלום עבור אחזקת המרפאה
– הוצגה חוות דעת עורך דין.
דיון והחלטות:
 .1דיון בביצוע ריבוד הדרך המחברת וחידוש שביל הבטון העולה לחדר אוכל מוסד:
הוועד עודכן כי הועלתה בקשה לשקול מחדש את האופן בו אנו מבצעים את הפרויקט הנ"ל.
בדיוני התקציב בינואר  ,2020הוצע והוחלט כי יש לרבד עם אספלט את חלקה העליון של הדרך עד שביל הבטון
ע"י האגש" ח ואת חלק הדרך התחתונה משביל הבטון לכיוון כביש ההרחבה ע"י האגודה הקהילתית.
החלק העליון רובד ע"י האגש"ח ולקראת ביצוע החלק התחתון הועלתה בקשה לבחון אפשרות של הרחבת שביל
הבטון ויישומו עד כביש ההרחבה תוך השארת דרך העפר לצידו למעבר של מכוניות למגרש הכדורגל.
א ל מול בקשה זו התכנית שעמדה לפני יישום כללה :הרחבת שביל הבטון וחיבורו לדרך אספלט משולבת
המאפשרת להולכי רגל ,וקלאב קאר לעלות את הדרך לכיוון הברכה ,ולמכוניות לעלות לכיוון החניה של מגרש
הכדורגל.
שתי ההצעות הועלו לדיון ,הוצג התכנון וכן הוצגו הצעות מחיר לכל אחת מהן ,וברוב של  5מול  4הוחלט לדבוק
בהחלטה שנלקחה בדיוני התקציב ואושררה בישיבה שהתקיימה באוגוסט :ריבוד הדרך המחברת באספלט ותיקון
והרחבת שביל הבטון עד לחדר אוכל מוסד.
 .2דיון בבקשת ניר רושקין מטעם האגש"ח להשתתפות האגודה הקהילתית בתשלום עבור אחזקת
המרפאה:
הוועד עודכן ע"י ניר רושקין ,מנהל הקהילה בקיבוץ ,בבקשתו להשתתפות האגודה בתקציב  2021בתשלום עבור
אחזקת המרפאה עבור תושבי ההרחבה ,חברי קופת החולים כללית ,אשר משתמשים היום בשירותיה המורחבים
הכוללים ,מזכירות רפואית ,תרופות מרשם וטיפת חלב.
פניית האגש"ח היא להשתתפות האגודה בסכום של  50אש"ח .כ –  ₪ 4200לחודש.
הוצגה ע"י ניר חוות דעת של משפטית של משרד שלמה-כהן המגבה את פנייתו.
בדיון הועלו מספר שאלות להבהרה:
 .1ה אם חברי אגודה קהילתית שאינם ממבוטחי קופת חולים כללית יכולים להשתמש בשירות.
 .2מדוע לא נערכת גבייה פרטנית רק למשתמשי השירות – נתנה תשובה שלא צלח הניסיון.

 .3גבייה מתקציב הרי גוררת גביה כפולה מחברי הקיבוץ -נתנה תשובה כי תהיה הורדת מיסי קיבוץ
לחברי הקיבוץ בהתאמה.
הוחלט כי יש להעביר את הנושא העקרוני להחלטת האספה וזאת מבלי לקבע את סכום ההשתתפות .ניר ,יגבש
מסמך מקיף עם כל המידע הנדרש אותו ניתן יהיה לשלוח לציבור ולהציג באספה שתתכנס לשם כך.
בנוסף ,תוזמן חוות דעת משפטית נוספת המבהירה גם את השאלות שהועלו בדיון.

____ ________________
חתימת היו"ר

______________________
חותמת האגודה

