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 ול : פרוטוק

 

 . מאושר  –2022מאי    31מיום ישיבת ועד הנהלה   אישור פרוטוקול .1

 

 לאחר ישיבה קודמת, מובא נוסח החלטה מעודכן ושלם יותר.  – נוהל הנצחה .2

 רבות בנושא הנוהל, ולאחר דיון הוחלט לאשרו. הוועד התלבט 

 הנוהל יפורסם ויאושר באסיפה/קלפי שתתקיים בהקדם 

 ניר ויובל  - אחריות לביצוע  

 

 עדכון רביב   – מגרש כדורגל .3

 מים, עבודה, תחזוקה.   –תחזוקת מגרש הכדורגל עולה עשרות אלפי שח בשנה 

 הן פנימיות של שריד והן חיצוניות )מועצה בעיקר(  –כיום המגרש משמש מספר פעילויות 

האפשרות לקידום ושידרוג המגרש  לגביהגדלת היקף השימוש במגרש, וכן  בענייןהמועצה פנתה לשריד  

 לרמה מותאמת יותר לצרכי קבוצות הכדורגל. 

 גרש.לפני מספר חודשים הוגש קול קורא על השקעה משמעותית במ



 

תתקבל החלטה בנושא זה, עלה הצורך להכין את המגרש לעונה הקרובה, הכנה אשר כוללת השקיה מעט  עד ש

 שבועות.  3 –הדבר כרוך בנעילת המגרש לכ  משמעותית יותר ומניעת דריכה על הדשא למספר שבועות.

 מאושר.   –החלטה 

 ם במגרש. יש להתקדם עם המועצה להבנות על מכלול הנושאים הקשורי   –מקביל ב

 יובל ורביב   –  אחריות

 

 

 :  סטטוס השקעות .4

 . 2022- השקעות ב 3הוחלט על ביצוע של  

 , נדרש להחליט. של קבלנים שונים הצעות מחיר 3דקל. יש    במרכזסככה  .א

 מיכאל וייס.   – מבצע קבלן   - החלטה 

 ( 29/7סיום פרוייקט   –)סטאטוס  . יובל  באחריות

 טרם נמצא מקום לאיחסון הבמה לאחר רכישתה.  – במה חדשה לתרבות .ב

 מציאת מקום אחסון ראוי.   ורותי יובל  באחריות

 יוקם צוות היגוי לתכנית.   – יציאה לתכנון של שצ"פ סמוך למדגרה .ג

 . הצוות להקמת דורון  אחריות

 

 יובל   אחריות –יש לערוך דיון מצב השקעות לאחר קבלת דוח חצי שנתי 

 

 

   לאגודה משפחה החייבת בעניין עדכון  .5

. נמסר עדכון לגבי המגעים עם המשפחה החייבת והמסרים  נתונים לגבי גובה החוב הקייםלוועד נמסרו 

הוצגה הצעת המשפחה להסדר הכולל תשלום חלקי של חוב העבר  . שהועברו במסגרתםוהטענות ההדדיים 

ההסדר  בדיון שהתקיים עלו מס' נימוקים בעד קבלת  .מיידילאגודה באופן  השוטף  תשלום הותחילת ביצוע 

  וכן רציף תשלום להמשך התחייבותלחתום על הסכם מסודר, שיכלול  ישכי   הודגש. וכן נימוקים נגדהמוצע 

. מכיוון  החוב מלוא  תשלום את לדרוש  יהיה  ניתן -   יופר  כםההס ו במידה כאשר  ,ענותוט דרישות  על  וויתור

לדיון משפטי, לא ניתן לפרט בעתיד יכול ויובא    שעניין החוב הנ"לשהפרוטוקול חשוף לעיני כל ומשום 

  – . מקרב חברי וועד האגודה: התקיימה הצבעהבפרוטוקול פומבי זה מעבר לאמור לעיל ביחס לשיקולי הוועד.

 נגד  2,  אישור ההסדרבעד  5

 . ומנהל האגודה הוסמך לקדם את הנושא עקרונות ההסדר אושרו

 אחריות: יובל 

 

 ". 2030ון בנוגע לכוונה להתחיל בתהליך אסטרטגי "שריד  נמסר עדכ –  דיון בנושא יציאה לתהליך אסטרטגי .6
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