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  134."  מסישיבת ועד ההנהלה פרוטוקול 
  

  מ"מתיישבי שריד אגודת שיתופית להתיישבות קהילתית בע: האגודהשם 
  

  קיבוץ שריד :  האגודהכתובת מדויקת של 
  

  28/2/2013: תאריך הישיבה 
  
  9: חברי ועד ההנהלה' מס

שרה , דידי נאמן, נח שגיא, שי רוזן, אבי אביטל, יר קצ-לילך שחם :בישיבה  המשתתפים חברי הוועדשמות

  עומר ברנע, יריב קליין, אשל

  יובל אסטרייכר : שמות הנעדרים מהישיבה

  יעל גל: מוזמנים

  
  ).אין שונות(סדר היום של הישיבה 

  14/2/013 מיום 3.13אישור פרוטוקול ישיבה  .1

 קבלת משפחה חדשה למתיישבי שריד .2

 לשלם מיסים לאגודה בתקופה בה הבית לא היא מאוכלספניית בעל בית בהרחבה שלא  .3

 ועדת ספורט .4

 דיון בנושא הכבישים שגובלים במבני החינוך .5

  עדכון-בריכה .6

 הסכם קיבוץ מתיישבי שריד .7

  ועדת סביבה .8

  
  **)בתמצית ( החלטות 

  

  3.13 אישור פרוטוקול ישיבת הוועד מספר – 1' סעיף מס

  הפרוטוקול אושר    :החלטה

  

  קבלת משפחה חדשה - 2' סעיף מס

המשפחה עברה את וועדת הקבלה של . משפחת ניישלוס פנתה להתקבל למתיישבי שריד: פרטים

  .האגודה וקיבלה את אישור וועדת הקבלה של המועצה

  .אנו מאחלים להם התערות מהירה וטובה בחיי הישוב. משפחת ניישלוס מתקבלת בברכה    :החלטה

  

  אי תשלום מסי אגודה - 3' סעיף מס

ביקש שלא לשלם את מיסי האגודה , בעל הבית שנמכר למשפחת ניישלוס,  רמי רשקוביץ-פרטים

הוא ביסס את בקשתו גם על אישור המועצה שלא לשלם מסי . לתקופה בה הבית לא היה מאוכלס

  .ארנונה לתקופה של שישה חודשי

ניות נוספות בעתיד הן באם יהיו פ. הוחלט שלא לאשר את בקשת רמי רשקוביץ, לאחר דיון    :החלטה

  .אין מדובר בהחלטה תקדימית אלא בהחלטה שנוגעת למקרה הנדון. ידונו לגופן
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  ועדת ספורט  - 4' סעיף מס

לאחר בירור עם חברות ועדת תרבות ומנהל התרבות סוכם כי לא תקום וועדה והצוות     :החלטה

הנושא ייבחן שוב לקראת שנת . שעוסק בנושא יעבוד בשיתוף עם ועדת תרבות ובסיוע וועדת תרבות

  .התקציב הבאה

  

   הכביש שגובל במבני החינוך– 5' סעיף מס

קיימת סכנה , שעות הבוקר באזור בתי הילדים כתוצאה מנסיעה לא זהירה ומהצפיפות הרבה ב-פרטים

 מצד המכוניות שנוסעות בכבישים שמקיפים את בתי הילדים ואת מתמדת לילדים ולהולכי רגל אחרים

  .הועלו רעיונות שונים לפתרון הבעיה. בית הספר

  .בהשתתפות נציגי המועצה ובית הספר,   יש לכנס במהירות דיון בנושא-החלטה

  . יעל גל- באחריות

  

   בריכה- 6סעיף 

נח מסר כי בתקציב קהילת הקיבוץ .  יריב ויעל מסרו עדכון לגבי התקדמות התכנון של הבריכה-פרטים

  .לא הוכנס סעיף של השקעה בבריכה

בגין חלקם ₪  יעל תדאג להעביר לקיבוץ מכתב ובו בקשה להקצאת תקציב בסך של שני מיליון -החלטה

  . בשיפוץ הבריכה,של חברי הקיבוץ שהם גם חברי האגודה

  . יעל גל–באחריות 

  

  .ההסכם בין הקיבוץ למתיישבי שריד - 7סעיף 

  . הערות חברי וועד ההנהלה יובאו לדיון בישיבת וועד ההנהלה הבא-החלטה

  

  . ועדת סביבה- 8סעיף 

 לאחר פרישתם של רענן שדה  ועידו אדמון מהוועדה הצטרפו אליה יוסי נץ ויסמין דה קוסטא -פרטים

  .נוצר מצב בו אין בוועדה חברים שאינם חברים בקיבוץ. באים בתור בסדר הבחירהשהיו ה

חברים שמעוניינים להצטרף .  וועד ההנהלה פונה אל חברים מההרחבה להצטרף לוועדה-החלטה

  .מוזמנים לפנות אל יעל גל

  

  

  

  

  ההנהלהר ועד "חתימת יו             האגודהחותמת   
  
  
  

  רץ שמתחיל כל שנה מחדש' מס* 
  להוציא בחירת רשויות, אין צורך לציין באיזה רוב,  יש לציין את ההחלטה בלבד **

 


