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 אגודת מתיישבי שריד :    הרשותשם  

 __ 9: _ מספר חברי ועד הנהלה _____  .   2022/18/9: ____  תאריך הישיבה

 :   המשתתפים בישיבה חברי הוועד  שמות 

 ניב אבנרי, יואל אייזנברג דביר חן, רביב לויטה, מנור ברק,  , ניר רושקין, דורון זבולון

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

 מנהלת חינוך חברתי  – טליה בן ארי  :מוזמנת  

 

 סדר היום של הישיבה: 

 

 דיון חוזר.    -תקציב חינוך חברתי קהילתי    .1

 הווה קיים ועתיד נדרש  - הסדרי תנועה וחניה  .2

 הסיבים האופטיים ואיך להתקדם  .3

 הסדרת תעריפי חוגים   .4

 מגרש הכדורגל  .5

 

 פרוטוקול : 

 תקציב חינוך קהילתי :  .1

 מוגש תקציב מעודכן לאחר תיקונים והתאמות מישיבה קודמת. 

 התקציב אושר.  - החלטה 

 

 :  הווה קיים ועתיד נדרש  - הסדרי תנועה וחניה  .2

פערים בנושאי חניה לאורך צירים מרכזיים,   -בקיבוץ מספר בעיות תחבורה ותנועה משמעותיות  

 . , היוצרים מפגעים בטיותייםקר" ועוד- נסיעה של נוער ללא רשיון על "קלאב

הזמנה אקטיבית של גורמי האכיפה )מועצה,   לגבי  : התקיים דיוןנסיעה של נוער ללא רישיון . א

הוחלט שלא לבצע זאת מיוזמתנו. גופים אלו מבצעים מיוזמתם פעילות אכיפה ביישובי   משטרה(. 

 המועצה. 

 על כלי רכב מכל סוג. בנושא נהיגה ללא רישיון  לקהילה   יש להוציא מכתב  –החלטה 

 יובל   -אחריות  

: היות ומדובר במגרש חניה המשרת עסק של האגש"ח, הוחלט כי  חניה ותנועה באזור החד"א  . ב

והפיכת האזור לשטח   שליד החד"א   מגרש החניה כניסה ליש לבקש מהאגש"ח הקמת מחסום ב

)גם של רכבי  כמו כן, יש לדרוש מהאגש"ח לאסור כל חניה  .בלבד תפעולי לפריקת משאיות 

   ., בסמוך לכניסה לחד"א האבנים המשולבות רחבתבאזור העובדים( 



 

 יובל  – אחריות 

: חלק מהשערים באזור הכלבו שהותקנו לפני מס'  לבו ו חניה ותנועה בראש הגבעה ובאזור הכ . ג

שנים על מנת למנוע תנועת כלי רכב באזור הגנים והמרכזים נפרצו )מס' ימים לאחר שהותקנו(.  

אזור ראש הגבעה יש תנועה רבה של כלי רכב  הוועד לא מצא מקום בשלב זה להקימם מחדש. ב 

לגבי סיור שנערך    הוועד עודכןוהולכי רגל והחניות אינן מוסדרות, דבר שיוצר מפגע בטיחותי. 

הצעה לבצע השקעה להסדרת התנועה   עלתה במקום עם נציגי האגש"ח ועם מתכנן התנועה.  

לקום  שנים הקרובות )מכיוון שמתוכנן ה 7-10והחניות במקום שתיתן מענה לתקופה זמנית של 

 פרויקט ראש הגבעה(. מתישהו שם 

 יש לפנות לאגש"ח שיורה לשוכרים שלא להחנות שם משאיות, או עגלות וכיוב'.    –החלטה 

 רה של החניה באזור לתקופה זמנית. הסד לשם   2023השקעה לשנת יש לקדם תכנית 

   יובל.  – אחריות 

 

מערך פעילות החוגים שמופעל ע"י   הגברתלאחרונה, עם   :  אולם הספורטותנועה באזור  חניה  . ד

עלו    באי החוגים ועוברי הדרך.אמיתית בנושאי החניה במקום והבטיחות להמועצה קיימת בעיה  

המחסומים על הכביש הרלוונטי בשעות בהם מתקיימים החוגים אחר   2הצעות אלו: סגירת 

הצהריים )יש לזכור שמדובר בציר מרכזי שמשרת את כל תושבי היישוב ולא רק את באי  

אולם להוריד/לאסוף ילדים באזור מגרש החניה ליד  בהחוגים(; הפניית כל מי שמגיע לחוגים 

הודעה להורים ושילוט  ע"י ם המועצה וכן ניתן לעשות זאת על ידי הצבת פקח מטע –הבריכה 

 מתאים. 

לבעיה שנוצרה.  סיור עם המועצה לבדיקת הנושא ומתן מענה בטיחותי לקיים   נדרש - החלטה 

 ויעדכן את הוועד.  –יובל יתאם עם המועצה, יבדוק את הפתרונות האפשריים  

 יובל.  – אחריות 

 

 :  סיבים אופטיים להרחבה  .3

 ההתקדמות מול החברות השונות. ציג את הרביב 

לפריסה עד הבית ללא  אלשח  70נתנו הצעה של  , שהינה הספקית של הקיבוץ הוותיק, חברת הורייזן 

 אב. בתי  למספר מינימום של התחייבות  

 . 2023-דיונים של תקציב ההשקעות למסגרת ב ך בדיון בשאלת מימון הביצוע יער  - החלטה 

 

 :  מגרש הכדורגל  .4

המועצה בוחנת אפשרות לשיפוץ ושדרוג מגרש  לא זכינו בקול הקורא של קק"ל לגבי המגרש. 

מלש"ח, וזאת עבור יצירת מתחם אימונים עבור ביה"ס לכדורגל של   2-בעלות של כ הכדורגל

כמובן שכל הסכם מתגבש יובא לדיון    . לגבי העניין  רביב ודורון בקשר רציף עם המועצה המועצה. 

עומס תנועה, חניות, שעות    –לחשיבה רחבה למשמעויות העתידיות הארות  עלו  .ועד לפני אישור וב

 . וכו' , שמירה על האפשרות לבצע פעילויות של הקיבוץפעילות רבות 

 הנושא יידון כאשר יהיה רלוונטי.  –החלטה  

 



 

 : הקיבוץעדכון לגבי תעריפי חוגים במתקני  .5

לוועד את העבודה שנעשתה בהובלתו יחד עם יובל, רותי ונציגי וועדת ספורט בנוגע    רביב הציג

או בשטחו. הוועד בירך על העבודה שבוצעה ושתהווה    במתקני הקיבוץהמתקיימים  חוגים התעריפי ל

 בסיס לפעילות הנ"ל גם בשנים הבאות.  

   וצגו.הוועד אישר את התכנית ואת התעריפים שה  - החלטה 

 

 

 

 

 

______________________                             _____________________ 

                                           חתימת היו"ר                                                            חותמת האגודה                     


