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 אגודת מתיישבי שריד :  הרשותשם 

 __ 9: _  מספר חברי ועד הנהלה_____  .   2.20231.5: ____  תאריך הישיבה

 :   המשתתפים בישיבהחברי הוועד שמות 

דביר חן, גיורא רמות,  , מנור ברק, ניב אבנרי, רביב לויטה  ,ניר רושקין, דורון זבולוןשי רוזן, 

 יואל אייזנברג. 

 , שי סלוצקי, יורם שטינברג, יוסי ריגלר. אגודה(מקומי ו ועד )מנהל  יובל סלע:  מוזמנים 

 

 

 סדר היום של הישיבה: 

 

 סדר יום : 

   אישור מורשה חתימה •

 דיון  -נוהל הנצחה  •

 עדכון מצב מערכת החינוך החברתי.  •

 סיבים אופטיים להרחבה עדכון תכנית  •

 עדכון חניות ליד גמל •

 עדכון לגבי תכנית העבודה והתקציב לשנה הבאה. •

 

 

   –שלא בסדר היום 

 אי תשלום על ידי תושב  •

 בניה ללא אישור בראש הגבעה  – "מצפה עמינדב" •

 

 

 דיון והחלטות:

 

 



 

וכן  1 סעיף מס' שריד  מתיישבי  קהילתית  באגודה  חתימה  כמורשה  סלע  יובל  אישור 
 כמורשה לביצוע פעולות בחשבונות הבנק של האגודה 

מנהל האגודה הקהילתית לביצוע פעולות רבות הדורשות חתימה   דיון: נדרש  ביצוע העבודה  לצורך 
 ומעקב אחר החשבונות 

, וכן מורשה כמורשה חתימה באגודת מתיישבי שריד  025572850את יובל סלע ת.ז.  מאשרים   • החלטה: 
 לביצוע פעולות בחשבונות הבנק של האגודה 

 יובל  לביצוע ע"י: 
 

 
 קיבוץ שריד  –נוהל הנצחה   2 סעיף מס'

 ניר מציג את הנושא ואת הנקודות מדיון שהתקיים בוועד ההנהלה של האגשח.  דיון:
 . יצירת קונפליקטים, חוקיות להקמת מבנים ועוד –בעיות קהיליות 

  שעברה באגש"ח  ת ההחלטה גמוצ
יוקם צוות משותף לבחינת הנושא, הצוות יגיש בהקדם הצעה מעודכנת ומגובשת בהתאם   • החלטה: 

 וההארות שעלו בדיון לשאלות 
 יובל וניר  לביצוע ע"י: 

 

 
 חינוך חברתי – עדכון מצב  3 סעיף מס'

החל מתחילת חודש מאי החינוך החברתי מתנהל ללא מנהלת קבועה, מובילות ותיקות בסיוע   דיון:
הכנה לקיץ, טיפול בשוטף,    –רציף ומלא של מתנדבות ועדת חינוך מבצעות כרגע את כל הנדרש  

 ונושאים נוספים. 
 אנו נמצאים בשלב הסופי של איתור מנהלת מחליפה, יעודכן בסיום התהליך 

 •  
 יובל  לביצוע ע"י: 

 

 
 תכנית חיבור ההרחבה לסיבים אופטיים    4 סעיף מס'

כיום, ההרחבה אינה מחוברת לסיבים אופטיים, בפריסה בכל הקיבוץ לפני שנתיים נשארה מחוץ   דיון:
 לתכנית. 

אך   התקשורת  משרד  בהובלת  ארצי  תהליך  מתבצע  המורכבות.  ואת  התהליך  את  מציג  רביב 
לחברות  בישובים קטנים   כדאי  אינו  הנושא  פריסה,  כבר התבצעה  קיבוצים שבחלקם  ובעיקר 

  שזכו במכרז הארצי ועלויות גבוהות ללא פרופורציה לחיבור עשרות בודדות של בתי אב.
יש למצות את השיח מול החברות השונות הנותנות כבר היום את השירות בקיבוץ, ולנסות  • החלטה: 

 לפריסה וחיבור שכונת ההרחבה  הנכון והאפשרי וא את הפתרוןצלמ
 רביב לביצוע ע"י: 

 

 

  תושב  ואי תשלום על ידי חוב  –עידכון טיפול  5 סעיף מס'
  ת המו"מ, יעודכן בישיבה הבאה א לסוף יוני, לנסיון למצות התושב נקבעה פגישה עם 

 דורון זבולון יפגש עם המשפחה, יעדכן • החלטה: 
 דורון   לביצוע ע"י: 

 

 

 עדכון חניות ליד גמל  6 סעיף מס'
  הנושא בטיפול האגש"ח )עוזי( עדכון

 יובל ועוזי יקדמו את הנושא לפתרון מוסכם  • החלטה: 



 

 )ועוזי( יובל  לביצוע ע"י: 

 

  2023  -תכנית עבודה  7 סעיף מס'
לתהליך   להכנס  מבקשת  האגודה  לשנת  הנהלת  עבודה  תכנית  הכנת  מגובה  2023של  ביעדים  , 

 מדידים, לוחות זמנים, הקצאת משאבים ורתימת שותפים
  דיוק, העדר תחזיות ועוד.   רחוס –עולה האתגר הנוכחי של נושא הנהלת החשבונות 

 באחריות דורון ויובל לקדם את נושא הכנת תכנית העבודה • החלטה: 
 כספים  באחריות יובל לקדם פגישה בנושא  •
 ודורון יובל   לביצוע ע"י: 

 

  מצפה עמינדב  8 סעיף מס'
הוועד   עמינדב".  ב"מצפה  הגבעה  בראש  מוקדם  אישור  כל  ללא  שמבוצעת  הבנייה  נושא  הוצג 

  עודכן כי הנושא בטיפול וועדת תכנון. 
  לפעול לביצועה –להמשיך לעקוב ולאחר החלטת וועדת תכנון  • החלטה: 

 יובל   לביצוע ע"י: 

 

______________________                              _____________________ 

 חותמת האגודה              חתימת היו"ר                                                                    

 

 

                                                                                                       


