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לחברים שלום,
החום הגדול כבר איתנו ,אני שבה ומזכירה שיש לשמור על ניקיון החצרות ולדאוג לכיסוח
העשבייה על מנת למזער את האפשרות לפגוש בעלי חיים לא רצויים.
❖ קליטה
אני מחליפה את אילנה ,עד חזרתה אלינו ,בתפקיד רכזת הקליטה.
מזמינה אתכם לפנות אלי בכל שאלה ועניין בנושא.
❖ בריכה
שי רבינו מונה כמנהל הבריכה.
בעל ניסיון בניהול בריכות שחיה ,מומחה לחילוץ ממים זורמים ,מציל ויועץ שחיה.
שי מאמין בשיתוף פעולה עם הקהילה והיה רוצה לראות את הבריכה חלק בלתי נפרד
מחיי הפנאי ,הספורט וההנאה של קהילת שדה נחמיה.
הבריכה תפתח במהלך מאי ,מאחלת לכולכם עונת רחצה בטוחה ומהנה.
❖ פרסום החלטות וועד הנהלה והנהלת קהילה לחודשים מרץ אפריל
וועד הנהלה
 דיווח על ערערי היטלי השבחה והתיישנות– מוזמן עו"ד יונתן גולדשטיין.
החלטה :לתבוע החלטה מנהלית בבית המשפט לביטול היטלי ההשבחה על הבתים ששויכו עד
שנת  2014בגלל התיישנות בחלוף יותר מ 7 -שנים מביצוע השיוך.
 העברת  4דונם למועצה לשם הסדרת חניה בנחל
החלטה :האישור להעברת  4דונם למועצה יהיה בכפוף להסכם שייכתב בין הקיבוץ לבין
המועצה ושיועבר לחברי וועד הנהלה לעיון לפני חתימה.
 המשך דיון – הצעות להורשת פירות נכסים
לקבל את ההצעה למתן אפשרות להורשה של פירות נכסים של חבר שהלך לעולמו ולהמשיך
בדיונים על התקנון שיובא לאספה.
א .אקזיט אפשרי לא ייכלל באפשרויות ההורשה.
ב .יקבע סכום גג שישולם לשיעורין ולא תהיה מכפלת שנים שלאורכן יקבלו היורשים
את פירות הנכסים של החבר שהלך לעולמו.
ג .יוקם צוות מתוך וועד הנהלה שימליץ לוועד על סכום הגג שאותו יקבלו היורשים.
הצוות גם ימליץ לוועד על מנגנון החלוקה הרצוי (הקמת קרן ,או דרך חלוקת פירות
הנכסים השנתית ).הצוות יציג לוועד הנהלה תחזיות עתידיות שונות שיתנו מושג לגבי
הסכומים הצפויים להיות משולמים ליורשים.
חברי הצוות :גילאור כ ,.איציק א ,.נסים ע ,.ניב ח ,.אילון ב.
 יעדים ומטרות לוועד הנהלה
החלטה :חברי הוועד יעלו נושאים עקרוניים שהדיון בהם יוגדר במטרות הוועד לשנה
הקרובה.
 חברה לוועדת כספים
ישנן  3מועמדות שנתנו את הסכמתן .וועד ההנהלה יבחר באחת מהן בבחירה חשאית.
 דיון האם להקים צוות איתור לאיתור דירקטור למפעל
הצוות לתיעדוף מגדרי ,ברשות יפית ,יביא את המלצותיו לוועד הנהלה ואז יוקם צוות איתור
ע"י הוועד.
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הנהלת קהילה
 שיפוץ הכולבו
הוחלט להעסיק את שמרי כמנהל פרויקט .עלות השכר של מנהל הפרויקט תהיה בתוספת
לסכום שהוקצב לשיפוץ הכולבו.
ענת לשם הודיעה על סיום עבודתה על פרויקט שיפוץ הכולבו.
שמרי יכין תוכנית מפורטת לפרויקט השיפוץ ויציג אותה להנהלה במהלך חודש יוני .2021
עלתה דרישה להגדיל את סכום השיפוץ ,הנושא יובא לוועד הנהלה ולאספה לאחר קבלת
התוכנית משמרי.
השיפוץ מתוכנן להתחיל בתחילת אוקטובר .2021
 תרומות לשנת 2021
בתקציב הקהילה  2021הוחלט לתקצב  ₪ 20,000עבור תרומות.
ההנהלה דנה בפניות שהגיעו מחברים ומחברי ההנהלה.
הגופים שאושרו לתרומה:
הוספיס גליל עליון
כפר נהר הירדן
יחד בגליל
מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית
ביה"ס רננים
ביה"ס שחפים.

שרון ליפשיץ – מנהלת קהילה אגש"ח
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