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 אגודת מתיישבי שריד:  הרשותשם 

 __6: _ מספר חברי ועד הנהלה_____  .   27.12.2020: ____ תאריך הישיבה

, ניב אבנרי, שי שטיינברגשי סלוצקי, יורם דורון זבולון, :  שמות המשתתפים בישיבה
 רוזן, ניר רושקין.

הנוי, טל מנהל  – אמרי גיל, אגודה(מקומי וועד היבל )מנהלת -: שמרית טרגןמוזמנים 
 .רב"ש )בשיחה(, תמר ראב  –סוננברג 

 ., יואל איזנברג, רעיה קליין ערן רייכל אינם נוכחים:
 
 

 סדר היום של הישיבה:
 

אישור עוזי פלגי, מנהל עסקי, כמורשה חתימה באגודת מתיישבי, במקום מאור פרסאי שסיים את  .1

 תפקידו. 

 .2021ותוכנית תקציב מוצעת של האגודה לשנת  2020אגודת מתיישבי הצגת תקציב מול בצוע  .2

תקציב השקעות: סקירה של ענף הנוי ע"י אמרי, סקירה של הבטחון ע"י טל, העלאת הבקשה של  .3

מתוכנית ההשקעות  קתושבי ההרחבה )מעגל שני( לשיפוץ השטח הציבורי אשר בתחומם כחל

 הוצג ע"י תמר ראב, נציגת התושבים.  – 2021לשנת 

 

 

 דיון והחלטות:
 

 : אישור עוזי פלגי, מנהל עסקי, כמורשה חתימה באגודת מתיישבי  .1

        

 אישר ברוב קולות את מינויו של עוזי פלגי, מנהל עסקי בשריד כמורשה חתימה באגודת מתיישבי שריד. הוועד 

 

 :2021ותוכנית תקציב מוצעת של האגודה לשנת  2020הצגת תקציב מול בצוע אגודת מתיישבי  .2

 

, תכנית מול ביצוע בפועל. שנת התקציב הנוכחית הסתיימה מאוזנת 2020לוועד הוצגה תמונת המצב של תקציב       

 .2021למרות האתגרים הלא פשוטים שנדרשו מנהלי התחומים להתמודד מולם. בנוסף הוצגה התוכנית לתקציב 

אתר , תרבות, ספורט וחוגים, בריכההללו:   העיקריים פיםתכולת התקציב באגודת מתיישבי שריד מוגדרת מהענ      

 . ימוניציפלמנהל , דואר, השתתפות-ארכיון, נוי אגודה, מועדון לחבר, השתת' בחנוך-אגודה, וידאו ומגזין תקשורת

אושר ברוב  2021לאחר הצגת התקציב, התפתח דיון והוועד קיבל תשובות לשאלותיו, ותקציב אגודת מתיישבי       

 אספה. קולות להצגה ב

 

סקירה של ענף הנוי ע"י אמרי, סקירה של הבטחון ע"י טל, העלאת הבקשה של תושבי תקציב השקעות: .  3

הוצג  – 2021מתוכנית ההשקעות לשנת  קההרחבה )מעגל שני( לשיפוץ השטח הציבורי אשר בתחומם כחל

 : ע"י תמר ראב, נציגת התושבים

        

, וסקירה של הנעשה בשנה הנוכחית, 2021לפני הדיון המקיף בהצעות לתקציב ההשקעות/פיתוח של האגודה 

הציגו אמרי גיל וטל סוננברג את הנעשה בתחומם השנה, האתגרים והצרכים החדשים שהתעוררו ויש לתת עליהם 

ושבים לשיפוץ השטח את הדעת. תמר ראב נציגת תושבי המעגל השני בהרחבה הציגה גם את הבקשה של הת

 . באופן שיענה לצורכי תושבי המעגל ושאר חברי ההרחבההציבורי במעגל 

 .2021כנית הפיתוח המוצעת לשנת והוועד התרשם ובישיבה הבאה יידון לעומק בת

 
______________________                                      ____________________ 

                                                                                      חתימת היו"ר                                                                     חותמת האגודה                                         


