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 אגודת מתיישבי שריד :    הרשותשם  

 __ 9: _ מספר חברי ועד הנהלה _____  .   18.12.22: ____  תאריך הישיבה

 

 :   המשתתפים בישיבה חברי הוועד  שמות 

 . , דביר חן, גיורא רמותרביב לויטה, מנור ברק,   , דורון זבולון 

   , יוסי ריגלר , מיכל אהרוני )חשבת(, , אגודה(מקומי וועד )מנהל  יובל סלע : מוזמנים 

 ,  יטח קציר דורית  – מוזמנים נוספים 

 יורם שטינברג , שי סלוצקי ,  , ניב אבנרי ניר רושקין, יואל אייזנברג  –התנצלו 

 

 סדר היום של הישיבה: 

 

   2021דיון במאזן אגודה  .1

 . 2023תקציב אגודה ב דיון  .2

 2023הצגת תקציב וועד מקומי  .3

 )דורית מאור(  תמיכת אגודת מתיישבים במאבק נגד שדה התעופה בקשה  .4

 

 פרוטוקול : 

 

   2021דיון במאזן אגודה  .1

 . 2021מוצג מאזן האגודה לשנת 

 ח. "אלש  277יבי של צהאגודה סיימה בגרעון תק

 ח. "אלש  89גרעון של ישנו  הוצאות פחת וחופשה,  בניכוי 

 

 הגיל הרך.  רובו מגרעון משמעותי במערכת הגרעון נובע ב

 הפערים שהובילו לנתונים אלו. ותוקנו דכנים כי בוצע ניתוח מעמיק על התקציב, נתגלו  מיכל ויובל מע 

 

 27.12.21אסיפת חברים ביום ג' ב המאזן יובא לאישור 

 

 

 . 2023בתקציב אגודה  דיון ראשוני  .2

)כפי שאושרו בישיבה   2023לשנת  עבודה התקציב האגודה נבנה בהתאם למטרות המנחות של תכנית  

 . קודמת(  

 נוי, תאורה, בטיחות, תחבורה. אכיפה.  – שיפור פני הישוב  •



 

 עדכון הציבור אופן קבוע לנעשה באגודה •

 ייצוב מערכת החינוך תוך שמירה על מסגרת תקציבית  •

 שימור והגדלת היקף ומגוון פעילויות התרבות  •

 טיוב וחידוד עבודת הועדות    •

 

 . בהתאם למטרות   2023-מוצג תקציב מתוכנן ל

 כפי שהוגדרו.  הנוכחי מאפשר גמישות מועטה ביותר לעמידה במטרות ויעדי האגודה התקציב  -דיון  

נוספת כפי שמשתקף  נה והן לעליה ה לעליית המחירים, הן לעלייה של השנה האחרועל כך יש להוסיף ולהערך  

 במשק הישראלי. 

 המשך דיון בישיבה נוספת .   –החלטה 

 

 

 2023הוצג תקציב הוועד המקומי לשנת  .3

 הקמת שדה התעופה . ההתנגדות למאבק בהאגודה   ת בקשת תמיכ .4

 נושא ואת התהליך של השנה האחרונה. פורסת את היטח קציר דורית  

 מלשח לשנה, והמשאבים מצומצמים.   1.5-כהפעלת המאבק עולה 

 את הסכום האפשרי לתמיכה במאבק להקצות   – הבקשה מהאגודה 

 

 יובא לאישור הציבור כחלק מאישור התקציב  -החלטה 

 

 

 

 

______________________                             _____________________ 

                                           חתימת היו"ר                                                            חותמת האגודה                     


