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41.2.5.41 

 3101.5.7מיום  31.7פרוטוקול ישיבת וועד הנהלת האגודה הקהילתית מספר 

 

 נוכחים

, נח שגיא, יובל אסטרייכר, שי רוזןשחם,  -לילך קציר ,אבי אביטל יריב קליין,שרה אשל, 

 עומר ברנע.

 חסר

 דידי נאמן.

 מוזמנים

 , גידי צוריעל גל

 הנושאים שנדונו:

 44.1.5.41 מיום  6.41ד ההנהלה מספר אושר פרוטוקול ישיבת ווע .1

 מחירי שירותים ושימוש במבנים שבשימוש ובאחריות מתיישבי שריד .2

רים המוצעים לשירותים את המחי , בחלק הראשון של הדיון,גידי צור הציג .א

הניתנים על ידי ענף הנוי והתקיים דיון קצר בנושא השירותים שהנוי נותן 

 במסגרת היישוב. 

ות חברי הוועד ויעל גל, התקיים דיון על מחירי השימוש לאחר מכן, בנוכח .ב

 במבנים שבאחריות האגודה.

סוכם כי מחירי השירותים והשימוש לחברי האגודה ותושבי היישוב ישקפו את  .ג

 עלויות ההפעלה והתחזוקה, ללא מרכיבי רווח.

עוד סוכם כי שימוש בגיציה יעשה רק בתנאי שהשימוש לא יפגע בתושבים  .ד

ך. מגרש הכדורגל לא יינתן, בכל מקרה, לשימוש של גורמים שגרים בסמו

 חיצוניים.

 מחירי השירותים והשימוש במבנים יפורסם לציבור בימים הקרובים. .ה

נמסר דיווח על פגישת גישור בין נציגי האגודה ומשפחה מהאגודה, בנוגע לתשלומי  .3

 מס וכי הנושא עומד לפני פתרון לשביעות רצון כל הצדדים.ה

ווח בנוגע להתנהלות מול משפחה מהיישוב בנוגע לתשלום מסי האגודה. על פי נמסר די .4

. ולאחריו, אם הגישור לא יצלח, לבוררות התקנון יש לפנות לקיום גישור בנושא

 גישור.ב להתחילהוחלט, פה אחד, 
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 בריכה: .5

חה בעקבות הצורך שהיה אמור להיערך לפני מספר שבועות, נד ,הדיון הציבורי .א

 לפני קבלת החלטות. נוספים בבירורים

הבירורים הסתיימו ולאור זאת וועד ההנהלה של מתיישבי שריד יקיים דיון  .ב

 .51.2.5.41בנושא  בישיבתו הבאה, ביום 

לאחר מכן, כנראה בשבוע שלאחר מכן, יתקיים דיון ציבורי בנושא, בו יוצגו  .ג

 האפשרויות השונות ומשמעותן.

הנהלת הקיבוץ  עםכי נציגי הצוות שבדק את נושא הבריכה היו בפגישה דווח  .ד

והציגו את הנושא. טרם התקבלה תשובה מהנהלת הקיבוץ על עמדת הקיבוץ 

, אם יוחלט על ביצוע בנוגע להשתתפות הקיבוץ במימון העבודות שיבוצעו

סוכם כי תיעשה פנייה להנהלת הקיבוץ כדי שזו תעביר את  .עבודות כאלה

 טתה במהירות.החל

 הגדלת היקפי עבודתה של יעל גל: .6

טרם כניסתה . 5.45יעל גל עובדת כמנהלת מתיישבי שריד מאז אמצע מאי  .א

 לתפקיד סוכם כי היא תעבוד בשריד בהיקף של חצי משרה.

, מהתפקידיעל הציגה את התחומים שבהם היא עוסקת והסבירה על הדרישות  .ב

רה למלא. בפועל יעל נמצאת שדורשות יותר מאשר חצי המשרה שהיא אמו

בשריד, כחלק מעבודתה כמנהלת האגודה, במשך הרבה יותר מאותה חצי 

 משרה. 

יעל העלתה את הבקשה, לאור הצרכים הגדולים ממנהלת האגודה, להגדיל את  .ג

 היקפי המשרה. 

בדיון שהיה לאחר מכן, בלי נוכחותה של יעל, הביעו כל הדוברים את הערכתם  .ד

ה שיעל ביצעה בשנה האחרונה ואת הערכתם להשקעה לעבודה הרבה והטוב

 של יעל, הרבה מעבר לשעות שהוגדרו לעבודתה. 

הייתה הסכמה כי הטיפול בענייני האגודה והטיפול בענייני היישוב,  בנוסף, .ה

 שבאחריות יעל, מצריכים יותר מהיקפי המשרה שהוגדרו.

ף של שלושה , להיק5.41סוכם כי המשרה של יעל תגדל, החל מתחילת יוני  .ו

 היא תגדל לארבעה ימים מלאים. 5.41ימים מלאים ומתחילת 

הגדלת המשרה כאמור, תיעשה בתנאי שלא תהיה פריצה של מסגרת התקציב  .ז

, שאושר באסיפת מתיישבי שריד, ושהדבר לא יגרור העלאה של 5.41לשנת 

 .5.41או בשנת  5.41מסים בשנת 

 ומר ברנעע

 יו"ר ועד ההנהלה 

 מתיישבי שריד


