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 .15.8.2016מיום   8.16אושר פרוטוקול ישיבה מספר  .1

 של עומר ברנע(: ובלי נוכחות ךתשלומי מסי אגודה )הדיון נער .2

תחילו לשלם מסי הוחלט כי תושבי קבע בשריד י 27.3.2012יום מבישיבת הוועד  2.1

 .27אגודה רק עם הגיעם לגיל 

עלתה לאחרונה לאור פנייה להשכרת דירת מגורים של בן למשפחה  הסוגיה 2.2

 מההרחבה.

הוחלט כי תושבי קבע, שיש להם קרבה מדרגה ראשונה למשלמי מסים של  2.3

 .27האגודה, יתחילו בתשלום מסי אגודה רק עם הגיעם לגיל 

יישבי שריד. ה לפרוש מחברות בוועד ההנהלה של מתונצמיכל וירני הודיעה על ר .3

 אנו מודים למיכל על פעילותה ועל עזרתה בעבודת הוועד.ההודעה התקבלה בצער. 

 .טעם וועד ההנהלה של מתיישבי שרידאושר כמורשה חתימה מ, מאור פרסאי בר ניב .4

 השתתפות חברים ותושבי קבע חדשים בהשקעות עבר של האגודה: .5

השקעות שהאגודה התקיים דיון בנוגע להשתתפות של חברים ותושבי קבע ב 5.1

 ביצעה לפני שעברו להתגורר בשריד.

 הוחלט לא לחייב חברים ותושבים בגין השקעות שנעשו טרם הגיעם לשריד. 5.2

 תשלום למתכנן הבריכה: .6

, לטענתו וטרם שולם מול מתכנן הבריכה מתנהל מו"מ בנוגע לתשלום שמגיע לו 6.1

ניתנו לאגודה לאחר שבמהלך בניית הבריכה היו חילוקי דעות לגבי השירותים ש

 על ידו.

 נמסר כי הגענו לפשרה על הסכומים שישולמו לו. 6.2

לתשלום שהוגשו על ידי המתכנן, עומר  סוכם כי, בכפוף לבדיקת הסכומים 6.3

 .מוסמך להגיע לסיכום איתו

 חובות שוכרי דירות מגורים לאגודה: .7

 בשנים עברו היו שוכרי דירות מגורים שלא שילמו את מסי האגודה. 7.1

האגודה לא יכלה לגבות את המסים מאותם שוכרים מכיוון שהדירות בבעלות  7.2

ולאגודה אין שום מעמד מול  האגש"ח והתנהלות השוכרים היא מול האגש"ח

 .שוכרי הדירות
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מסי האגודה את כיום וכל שוכרי הדירות משלמים  2016תחילת בהנושא הוסדר  7.3

 גודה לא שולמו בחלקם.חובות העבר בגין מסי הא בהתאם להחלטות האגודה.

התקיים דיון בנושא חובות האגש"ח לאגודה, בגין מסי האגודה שהאגש"ח לא  7.4

 גבה מהשוכרים וכתוצאה מכך לא העביר אותם לאגודה.

מנהלת האגודה ומנהל הקהילה בתקופה הוחלט כי יאיר יבדוק את הנושא מול  7.5

מתיישבי נהלה של ואחר כך, בהתאם לתוצאות הבדיקה, וועד הה הרלוונטית

להנהלת האגש"ח, לחלוקת החובות הנ"ל בין האגש"ח ובין  שריד יעביר הצעה

 מתיישבי שריד.

 מסר עדכון בנוגע לעניינים משפטיים שבתחום הטיפול של האגודה.נ .8

 דיון בנוגע למבנה התרבות בשריד: .9

של תחום התרבות.  ההתנהלותעדי רוזן הגיש לפני יותר מחודש הצעה לשינוי  9.1

ההצעה כללה צמצום המשרה של מנהל התרבות והעסקה של אנשים נוספים 

 במשרות חלקיות, כך שסך המשרות לא יעלו על היקפי המשרה הנוכחיים.

התקיים דיון בעניין פעילויות התרבות בשריד. סוכם כי יש לבחון את הנושא  9.2

 בשריד.ובישיבות הבאות ננסה לגבש הצעה להמשך הפעילות 

 רשם עומר ברנע
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