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 6201-02 ת ועד הישוב עין שרידפרוטוקול ישיב
 27.3.16יום אשר התקיימה במישיבת ועד 

 27.3.16 : הישיבה תאריך
 . אילה רובינסון, יהודה יפרח ,אורי בר מעוז, גלית קלאוסשלומי פוקס,  : משתתפיםחברי ועד 

 ., דור סנדר שלמה עמר : נעדרוחברי ועד ש
  .אילן דאי, אילן בן דויד : נוכחיםמוזמנים 

 

 8.2.16אישור פרוטוקול מתאריך  : נושא .1

 מאושר.עם ההערות של אורי  8.2.16פרוטוקול ישיבת ועד הישוב מתאריך  :דיון והחלטות   

 פה אחד.התקבלה החלטה     

        
 עדכונים : נושא .2

, באחריות דור לפתיחה וסגירה. לאחר 19:00-ל 16:00מגרש הכדורגל יהיה פתוח בין   מגרש הכדורגל   

שעה זו יהיה המגרש פתוח לתושבי עין שריד מספר פעמים בשבוע. שאר הימים יש 

 .אפשרות להשכיר את המגרש

 קוח על גרש, קבלת ההצעות ופיאילן בן דויד ודוידי יהיו אחראיים על הקמת המ

 יקט.הפרו

הועד תובע את הביטוח של  .בשבוע האחרון ושב עין ורד נתקע בשער הפונה לעין ורד  שער עין ורד   

 הנהג עבור החלפת השער.

 החלטה להקים שלט לד לפרסום אירועי היישוב, כרגע נתקל בבעיית חיווט חשמלי  שלט לד   

 שמעלה את העלויות. נבדוק עלויות ונעלה לישיבה הבאה.

לפנות אל בעל השטח ובאין מענה להוציא  –הבאר בגן זיו מהווה סכנה חמורה. מלכי   באר בגן זיו   

 מכתב לבעל השטח עם העתק למועצה, דחוף! לעדכון לפני הישיבה הבאה.

צביעת אבני    

 שפה

  תקציב במועצה. הוועד פועל להמשיך את פרויקט זה הפסיק באמצע בגללל בעיות

 הפרויקט.

 יש לשפצו, ביחד עם המועצה, לרצף ולהחליף ספסלים חלודים.  מגרש כדורסל   

לצורך התנהלות תקינה, ולאור סגירת השירות בסניף הבנק הקרוב, הוחלט לעבור   כרטיס בנקט   

ממשיכת מזומן לקופה קטנה דרך המחאה אישית לכרטיס בנקט שיאפשר משיכה בסום 

 מוגבל. 

 יש להחליף מטפים שאינן תקינים או אינם בתוקף.  מטפים   

המצב של בית הקשיש הועלה במכתב למועצה, בבקשה לקבל אישור תקינות של   בית הקשיש   

 מהנדס. טרם קבלנו את האישור המבוקש. 

 השנה נתחיל את הניקיונות מוקדם יותר כי לא ביצענו ריסוסים השנה.   ניקיונות   

שלטים    

לאיסוף צואת 

 כלבים

  ,והתושבים מתבקשים לשמור על הוחלט להתקין שלטים בגינות הציבוריות ביישוב

 ניקיון השטחים הציבוריים.

 שערים חקלאיים : נושא .3

הועלתה הצעה להתקנה של מחסום חשמלי שיחליף את אחד המחסומים החקלאיים שיפתח  עדכון וסיכום   
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באמצעות טלפון, בשביל לאפשר לתושבים מעבר גם במהלך השבתות, שער זה עדיין יבטיח 

 כיוון שהוא נסגר אוטומטית את בטחון היישוב

 ההחלטה התקבלה פה אחד החלטה   

 לאפיין, לאסוף הצעות ולפקח על ביצוע –וועדת ביטחון לטפל  אחריות ביצוע   

 מיידי לו"ז   

 מתקני שעשועים וכושר : נושא .4

התושבים מתבקשים לא להשתמש במתקני  לא קבלו תקן.מתקנים אלו ברגע זה   עדכון   

 עין שריד תבדוק הסכם עם חברה שתתקן את המתקנים ותוציא תקן. .הכושר

 לקבל הצעות מחיר לתקן של כל המגרשים. החלטות   

 שלומי אחריות ביצוע   

 מיידי לו"ז   

  : נושא .5

   דיון   

   החלטה   

  אחריות לביצוע   

 יו"ר ועד היישוב  רישום הפרוטוקול:
 שלומי פוקס  גלית קלאוס

 


