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 אגודת מתיישבי שריד :    הרשותשם  

 __ 9: _ מספר חברי ועד הנהלה _____  .   2022/16/11: ____  תאריך הישיבה

 :   המשתתפים בישיבה חברי הוועד  שמות 

 . שי רוזן  רמות. גיורא   , יורם שטינברגדביר חן, רביב לויטה, מנור ברק,   , דורון זבולון 

 רכזת תרבות.  - רותי בק , אגודה(מקומי וועד )מנהל   יובל סלע:  מוזמנים

 שי סלוצקי, , יוסי ריגלר, ניב אבנרי, יואל אייזנברג  , רעיה קליין ,ניר רושקין  - התנצלו  

 

 סדר היום של הישיבה: 

 

 .   2023-סיכום שנתי ותכניות ל  - מערך התרבות בשריד .1

 2023 - קהילתית יעדי אגודה   .2

 תכניות עתידיות   – 73כביש  .3

 

 .   2023-סיכום שנתי ותכניות ל  - מערך התרבות בשריד

מדובר על עשרות רבות של פעילויות בנושאים    –יגה את מגוון הפעילויות שנערכו בשנה האחרונה רותי הצ

חגים, אירועי ספורט, הרצאות, טכסים, אירועי ילדים , בריכה, הפעלת   –  שונים ועבור מגוון האוכלוסיה

 מועדונים, ותיקים, צעירים, תערוכות ועוד ועוד ועוד . 

של הפקה וביצוע  שריד קיבוץ עם מסורות ותיקות של פעילות תרבותית המבוססת על כוחות פנימיים 

 וכך גם ימשך.  – הפעילויות והאירועים 

, תוך בקשה להעלאת המשאבים העומדים לרשות התרבות לביצוע והקמת   2023-רותי הציגה את התכניות ל 

 אירועים נוספים ומשמעותיים לקהילה כולה. 

 

 

 2023 –יעדי אגודה קהילתית 

 ונושאים לטיפול וביצוע לשנת העבודה הקרובה. מנהל האגודה )יובל סלע( הציג מספר יעדים  

 ועד ההנהלה הנחה ואישר את היעדים הבאים : 

 

 אכיפה.  ,נוי, תאורה, בטיחות, תחבורה. תיקון ושיפור תשתיות כבישים  – שיפור פני הישוב  .1

 . דיברור ושיתוף קבוע לנעשה באגודה .2

 יצוב מערכת החינוך תוך שמירה על מסגרת תקציבית  .3

 ילויות התרבות  היקף ומגוון פע  .4

 טיוב וחידוד עבודת הועדות  .5

 מנהל האגודה יציג את תכנית העבודה בהתאם להנחיות היעדים כפי שהוגדרו לעיל. 



 

 

 

 החדש  73כביש 

בקטע שבין נהלל לתל עדשים לאורך   73הרחבת כביש  ת כפי שפורסם לציבור, חברת נתיבי ישראל מתכננת א

ק"מ בדרך ראשית, וכן הוספת מחלפים בנהלל   100 ק"מ לתצורת דו מסלולי דו נתיבי במהירות תכן   11.5-כ

 .ותל עדשים 

ועדת תכנון נפגשה כבר מספר פעמים על התכניות השונות, על המשמעויות מתוך התכניות הראשוניות  

 בוץ, נוחות כניסה, שינוים במצב קיים ועוד. בהיבטים של תנועה לקי

הנהלת הקיבוץ מבצעת פגישות קבועות עם המועצה וחברת נתיבי ישראל, תוך העמדת הצרכים והדרישות  

 של קיבוץ שריד מתוך התכניות המתהוות. 

 

 

 

 

 

 

______________________                             _____________________ 

                                           חתימת היו"ר                                                            חותמת האגודה                     


