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 : אגודת מתיישבי שריד שם האגודה

 __8: _ מספר חברי ועד הנהלה_____  .   27.03.19: ____ תאריך הישיבה

דורון  ,גליה מירום, יוסי ריגלר, יורם שטיינברגשי סלוצקי, :  שמות המשתתפים בישיבה
  .יוסף, רעיה קליין-, חיה וולפר, עמיקם בןזבולון

יוסף, רחל דננבאום, -, עדי רוזן, רוחל'ה בן(אגודההיבל )מנהלת  -: שמרית טרגןמוזמנים 
 ליאת וייסבוך.

 ערן רייכל. :אינם נוכחים
 
 

 סדר היום של הישיבה:
 

 .21.3.19עדכונים ודיון באירוע הפלילי מה .1
 .דיון על אופן הטיפול –בעלי חוב לאגודה  .2

 .דיון על אופי התרבות ביישוב .3
 
 
 

 דיון והחלטות:
 

 .21.3.19-עדכונים ודיון באירוע פלילי מה .1
 הועד עודכן בנוגע לנושאים העומדים לקראת ביצוע:

סככת אבלים בבית העלמין: הוסבר כי עם חלוף הגשמים תחל העבודה לבניית  -
 .סככת האבלים. לאחר קבלת מס' הצעות מחיר נבחר קבלן אשר ייבצע את העבודה

עודכן כי נערכה פגישה במועצה בה חודדו פרטי הפרויקט יחד עם פרויקט לד: הוועד  -
מומחה תאורה מטעמנו אשר בדק את הצעת המועצה והמליץ על החבירה עם 

 המועצה. עדכון סטטוס ישלח בהמשך.
בו מכריו של שוכר שהתרחש אירוע  21.3.2019 -חמישי ה  ביוםהוועד עודכן כי  -

תו למטרות שלא לפי ההסכם ולא לפי מספר שנים השתמשו בדיר שרידהמתגורר ב
כל המעורבים אינם מעורבים במקרה אלימות וככה"נ עבירות נוספות. . כן היו חוק

תושבי שריד והאלימות לא הופנתה כלפי מי מתושבי שריד אלא הייתה בין 
, הרב"ש טל סוננברג ואחראי משטרת מגדל העמקיצוין כי המעורבים לבין עצמם. 

באותו הלילה. במקביל כבר באותו עוד טיפלו בנושא במהירות  ההשכרות דויד דרורי
הלילה דויד עדכן את השוכר כי ההסכם מולו הסתיים, המפתח נלקח והרשאת 

 הכניסה הופסקה. 
ישיבה לחידוד הנהלים מתוך  ותתקייםבעקבות האירוע עורבו כל הנוגעים בדבר 

להבטיח לכל התושבים  כוונה למנוע הישנות של מקרים שכאלו בעתיד, ומתוך רצון
 סיכום מסכנות הישיבה יפורסם בציבור. .סביבת מגורים מוגנת ובטוחהבשריד 

 
 

 .שמריתהוטל לביצוע: 
 



 
 :בעלי חוב לאגודה .2

נערך דיון בעניין תושבי היישוב אשר מחזיקים בחוב משמעותי מול האגודה. הוחלט כי 
לאחר ניסיונות רבים לגישור ולגיוס הכספים אל מול כל אחד מבעלי החוב, האגודה 

תפנה לערכאה משפטית למען החזר החוב והסדרת תשלום דמי החבר ושירותי האגודה 
 אל מול אותם תושבים. 

 
 .מריתש: הוטל לביצוע

 
 :דיון על אופי התרבות ביישוב .3

נושא התרבות עלה מס' פעמים בישיבות הוועד בהיבטים כאלו או אחרים, בעקבות זאת 
נערך סקר תרבות ביישוב, אשר את ניתוח התוצאות נשלח בהקדם. בעקבות הסקר 

הועלתה בקשה של עדי רוזן להגיע לוועד ולדון על נושא התרבות מהפן הערכי. לדיון 
יוסף, רחל דננבאום, וליאת וויסבוך. עדי פתח בהצגת עמדתו כיצד -פו רוחל'ה בןהצטר

יש להתייחס לתרבות שלנו בשריד ולפעילויות המתקיימות ביישוב מהפן הערכי וגרס כי 
חשוב לנו להגדיר לפני הכול מהו סט הערכים על פיו אנו מבססים את פעילויות התרבות 

הייתה הסכמה כי אכן אפשר,  .כת סקר ערכיםוהחברה ביישוב. הוא המליץ על ערי
וצריך לקיים סקר מסוג זה גם מצד שלושת האורחות של הישיבה, רחל, רוחל'ה וליאת. 

עוד הוסיפו וחידדו הבנות, כי היום הן מרגישות, בתור מתנדבות ופעילות, כי הובלת 
 התרבות נעשית בצורה איכותית וערכית, ואת זה יש לשמר. 

 בעזרתו של עדי את סקר הערכים.הוסכם כי נקדם 
 

 רותי/עדי הוטל לביצוע:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
______________________                                      ____________________ 

 חתימת היו"ר                                                                        חותמת האגודה     

 
 


