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51.2.7.51 

 .3303.71מיום  31.9פרוטוקול ישיבת וועד הנהלת האגודה הקהילתית מספר 

 

 נוכחים

אבי אביטל, נאמן,  ידידיובל אסטרייכר, , שי רוזןשחם,  -לילך קציר יריב קליין,שרה אשל, 

 עומר ברנע.נח שגיא, 

 מוזמנת קבועה

 יעל גל

 הנושאים שנדונו:

 .71.1.7.51 מיום   3.51מספר אושר פרוטוקול ישיבת וועד ההנהלה  .1

שרה ואבי עדכנו את חברי הועד בנוגע לדיון הציבורי בעניין בית הכנסת  בית כנסת: .2

. סוכם כי הצוות שעסק בהקמת בית הכנסת יכין את 51..51.2.7-שאמור להתקיים ב

 הדיון הציבורי בנושא.

 ועמידה ביעדי התקציב: הגדלת המשרה של יעל גל כמנהלת האגודה .3

, %.1-על הגדלת המשרה של יעל לכמה שבועות התקבלה החלטת וועד  לפני .א

 מבלי להגדיל את מסגרת התקציב.

הוצג התקציב שאושר בתחילת השנה ולעומתו הביצוע, הן בוועד והן באגודה.   .ב

על בסיס הביצוע והצפי להמשך השימושים עד סוף השנה, הוצגו המקורות 

 המוצעים להגדלת המשרה.

צפוי כי לא תהיה חריגה ממסגרת התקציב  7.51צפי לכל שנת על פי הביצוע וה .ג

 הכוללת של הוועד ושל מתיישבי שריד, גם לאחר הגדלת המשרה של יעל.

 באגודה יש שיפור בהכנסות משכירות, מה שמסייע לאיזון התקציב. .ד

₪. אלפי  61-, בסך של כ7.57ישנו גירעון מצרפי בפעילות האגודה והוועד בשנת  .ה

 .7.51עתידים להיות מכוסים מהכנסות האגודה והוועד בשנת  גירעונות אלה

 הגדלת המשרה של יעל אושרה יחד עם ההצעה למקורות להגדלת המשרה. .ו

 בריכה: .4

נמסר עדכון על המגעים עם המועצה בנוגע להקמת בריכה שתשמש את תושבי  .א

 שריד ואת נבחרות השחייה של המועצה. 

ושא הבריכה יביא לדיון ציבורי, בתוך כמה שבועות, סוכם כי הצוות שמטפל בנ .ב

 את החלופות העומדות להמשך פעילות הבריכה.
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על תחילת לגיל הרך חדשה  ת יעל עדכנה כי סוכם עם מנהל מנהלת לתחום הגיל הרך: .5

 .7.51עבודתה בשריד, כבר ביולי 

במערכת נמסר עדכון על המחירים שישולמו השנה  :מחירים עבור החינוך ביישוב .6

החינוך ועל מדיניות ההנחות, כפי שהוצגו במפגש הציבורי שקיימה הנהלת החינוך, 

 .1.2.7.51ביום 

 מנהל תחום התרבות ביישוב: .7

 התקיים דיון על תפקידי מנהל תחום התרבות ביישוב. .א

בעקבות הודעתו של עדי רוזן על רצונו לסיים את עבודתו כמנהל תחום  .ב

מחליף לעדי תיעשה על ידי יעל, שרה אשל  התרבות בשריד, סוכם כי בחירת

 ויושבות הראש של וועדת תרבות.

 בחירות לוועד ההנהלה של מתיישבי שריד ולוועד המקומי: .8

יערכו בחירות לראשות המועצה האזורית עמק יזרעאל  7.51בדצמבר  .א

 ולוועדים המקומיים ביישובים השייכים למועצה.

ולהגיע לזהות פרסונלית בין חברי  יש להיערך לקראת אותן בחירות כדי לנסות .ב

וועד ההנהלה של מתיישבי שריד ובין חברי הוועד המקומי בשריד ובכך לאפשר 

 ניהול טוב יותר של היישוב.

לקראת הבחירות יתקיימו מפגשים ציבוריים על מנת להסביר לחברי היישוב  .ג

 והאגודה את ההבדלים בין הגופים השונים וכדי להכין את הבחירות.

 

 

 

 

 

 

 ומר ברנעע

 יו"ר ועד ההנהלה 

 מתיישבי שריד


