
 

 

 

 

 7-  1202הנהלה פרוטוקול ישיבת ועד  

 

   אגודת מתיישבי שריד:  הרשותשם 

 __ 9: _ מספר חברי ועד הנהלה. _____ 20212.119.: ____ תאריך הישיבה

, גיורא  דביר חן, ניר רושקיןשי רוזן, מנור ברק, דורון זבולון,   : שמות המשתתפים בישיבה
 אבנרי, יואל אייזנברג. , רביב לוויטה, ניב רמות

 
, שי סלוצקי. יוסי ריגלר, יורם שטיינברג, אגודה( ועד היבל )מנהלת -: שמרית טרגןמוזמנים 

 קורן ספר, נועה דרורי.  איתי מור, צוות מופעים )דורון קציר, רוני הדס, עטר קרן(, 
 

   אינם נוכחים:
 
 

 סדר היום של הישיבה: 

 

 מתיישבי שריד בעקבות הבחירות. בחירת יו"ר ועד אגודת  .1

 . 2022לסקירה של מקורות אגודת מתיישבי נכון   .2

 2022דיון בתקציב השקעות ופיתוח לשנת  .3

 ע"י תושבים  2022הצגת בקשות לתוכנית השקעות  .4

 

 

 דיון והחלטות: 

 

 בחירת יו"ר ועד אגודת מתיישבי שריד בעקבות הבחירות:. 1

    

נבחרו ארבע חברי וועד חדשים: מנור ברק, דביר חן, גיורא רמות ורביב   21-22.11.21בבחירות שנערכו ב

במצב בו מצטרפים חברי הנהלה חדשים נערכת הצבעה מחודשת לבחירת יו"ר לוועד האגודה וכל חבר ועד  לוויטה. 

נוסף   חבר וועדזכאי להגיש מועמדות. דורון זבולון יו"ר הועד המכהן הביע נכונות להמשיך לשנתיים נוספות ואף 

לכן נערכה הצבעה בעד ונגד המשך כהונתו של דורון, כל חברי וועד האגודה    ,לא הביע רצון להתמודד על התפקיד

 הצביעו בעד. דורון זבולון ממשיך בתפקידו כיו"ר ועד אגודת מתיישבי שריד לשנתיים נוספות.  

 

 )שנת הקורונה(:   0202 דוחותדיון בנתוני ו 2022סקירה של מקורות אגודת מתיישבי נכון ל .  2

 

  2020של שנת הקורונה דוח הפעילות  נתוני על פי   צוין כי 2022מקורות האגודה לשנת במסגרת הדיון ב .א

בשל ירידה בהכנסות  זאת )בנקודת זמן זו(, ₪   345,000הפסד שוטף של   הוצג 31.12.2020נכון ל

משמעותית  המועדון /החוגים/ מגרשי הספורט והמופעים וירידה מ האגודה שנבעו מירידה בהכנסות 

 .בהכנסות החינוך )גיל רך, בלתי פורמלי( הן בתש"פ והן בתשפ"א בשל אי גבייה בתקופת הסגרים

  תקציבההשפעה, אם בכלל, על הומהי  2021מה מצבנו בשנת הוחלט כי: לקראת הישיבה הבאה ייבדק 

תחקור מדוע  ויוצג יבוצע  בישיבה קרובה נוספת . כן הוחלט כי 2022שנת השוטף ועל תקציב ההשקעות  ל

 .  ומהם הצעדים הנדרשים לביצוע כתוצאה מכך  בהפסד 2020שנת  הסתיימה

 

כי בשנים  הוסבר . 2022 -המקורות התקציביים אשר עומדים לרשותנו נכון ללחברי הוועד    והוצג . ב

יישמרו לטובת החזר ההלוואה על פרויקט הלד ולכן  )יתרות תקציב וועד מקומי( הקרובות תקציבי התב"ר 



 

כי עלינו לקחת בחשבון את תזרים   ,כנית ההשקעות. הוסבר גםולא יהיה ניתן לקחת אותם בחשבון בת

 פיתוח של האגודה.  להתחייב להשקעות מופרזות מתקציב ההמזומנים העומד לרשותנו ולא מאפשר לנו  

בנוסף הובע לידיעת חברי הוועד כי עתודות הפיתוח שלנו מצטמצמות לאור ביצועים גבוהים של תוכניות  

 הפיתוח בשנים האחרונות ולכן עלינו להיות זהירים ולתכנן נכון את השימוש בכספים אלו.  

 הפיתוח המקומי.  בישיבה הבאה יוחלט מהו הסכום המקסימלי אותו נקצה לטובת פיתוח מתקציב  

 

 : ע"י תושבים 2022הצגת בקשות לתוכנית השקעות  .4

 

 .  2022נית הפיתוח של האגודה לשנת תוכשתי בקשות ל  הוצגו

צוות המופעים ביקש להחליף את הבמה המשמשת הן את אירועי התרבות השונים והן את ההופעות והינה ישנה  

   ₪.   60,000-בעלות של כ מאוד, בלויה, כבדה ולא בטיחותית

  3ביקשו לתקצב מתקן משחקים על המקלט ב"ספינת השלום" המשלב פעילות המותאמת לגילאי קורן, איתי ונועה 

 ₪.   150,000 -בעלות של כ  15-

 הוועד ידון בבקשות בישיבה הבאה בה ידון בשאר תכנית ההשקעות.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                      ____________________                 ______________________ 

                                                                                       חתימת היו"ר                                                                     חותמת האגודה                                          


