
 ועד מקומי שריד

14.5.2018 
 .201814.5.מיום  182.פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מספר 

 עומר ברנע.ניב אבנרי, , גליה מירום, ניר רושקין, עידו בר אילן נוכחים:

 .בר ניב איר פרסוטל סוננברג, מא, יאיר ארד: םמניזומ

 ן, שי סלוצקי, ארנון פרסאי.ם נוספים: יורם שטיינברג, יוסי שיינוכחי

 :בישיבת הוועד המקומי הנושאים שנדונו

 .1-2/18הוצגו דוחות תמחיריים לתקופה  .1

 .2017לשנת של הוועד המקומי הוצגו ואושרו הדוחות המבוקרים  .2

ם בתקציב , בהמשך לדיון בשינויי2018אושר תקציב הוועד המקומי לשנת  .3

 .15.2.2018-שנדונו בישיבת הוועד מה

בוטלה ההחלטה על תרומה למטה המאבק בשדה התעופה, בעקבות חוות דעת  .4

 ית שאוסרת על הוועד המקומי לתרום.משפט

 העסקת מנהל הוועד המקומי: .5

התקיים דיון על המשך ההעסקה של מנהל הוועד המקומי, לאחר ההודעה  5.1

של יאיר על סיום עבודתו כמנהל מתיישבי שריד ובהמשך לנוהל הקיים, שבו 

 מנהל הוועד המקומי הוא גם מנהל מתיישבי שריד.

המקומי שואפים שמנהל האגודה ומנהל הוועד ו בתום הדיון סוכם כי אנחנ 5.2

יהיה אותו אדם ויש להמשיך בנוהל הקיים שבו מנהל הוועד המקומי מנהל 

 גם את ענייני מתיישבי שריד.

הגשת תביעה של הוועד המקומי כנגד גמל, בגין אי תשלום עבור שירותי שמירה  .6

 שמסופקים על ידי הוועד המקומי וגמל נהנה מהם:

גמל לא משלמים עבור שירותי הביטחון שניתנים בשריד,  2017מאז ינואר  6.1

בניגוד להסכמים שיש בין גמל ובין הקיבוץ. למרות בקשות מנהל הוועד 

ו, גמל לא העבירו את התשלומים עבור אחריותהמקומי, שהביטחון נמצא ב

  שירותי הביטחון.

יו שנה שעברה, חלק מהתשלומים שגמל הב ,לוועד המקומי הקיבוץ העביר 6.2

אמורים להעביר, אבל עדיין חסרים סכומים גדולים ביחס למה שגמל היו 

 אמורים לשלם.

ק מהדוברים תמכו בהגשת תביעה של התקיים דיון ארוך בנושא, כשחל 6.3

 אחר התנגדו. קלהוועד המקומי כנגד גמל וח

 להגיש תביעה נגד גמל. 2כנגד  3בסיום הוחלט ברוב של  6.4

 תביעהההגשת ועד לח שייתן ייפוי כוח לופונים לאגש"חברי הוועד המקומי  6.5

 .)מכיוון שההסכם של גמל הוא מול הקיבוץ ולא מול הוועד המקומי(

 .במקביל הוחלט לברר עם עו"ד את ההשלכות של הגשת התביעה 6.6

 , יו"רעומר ברנע

 הוועד המקומי שריד


