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:
תאריך הישיבה
חברי ועד משתתפים :
:
חברי ועד שנעדרו
:
מוזמנים נוכחים
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12-02-2017
שלומי פוקס ,גלית קלאוס ,אורי בר מעוז ,יהודה יפרח ,אילה רובינסון .
שלמה עמר ,דור סנדר
רוני פלומן ,שרון ראובן ,יעל אליש ,יאיר בן עמי ,דניאלה שם טוב

 :אישור פרוטוקול קודם
דיון והחלטות :פרוטוקול ישיבת ועד הישוב מתאריך  12.1.17מאושר.
החלטה התקבלה פה אחד.
 :גני שעשועים – גן זיו
בעבר הוקמה עצומה של התושבים בעניין גני השעשועים .בעקבות עצומה זו הוקצו כ40,000-
עדכון
 ₪לחידוש והעשרה של מתקנים בגן המרכזי ביישוב .עד כה לא נמצא מתנדב להוביל את
מימוש תקציב זה .הוחלט להשקיע בגן המרכזי ,לאור ההרחבה המתוכננת.
דבר התושבים גם בהרחבה המזרחית יש ריבוי ילדים שרוצים ויכולים להשתמש בגן זיו .זהו גן יפה ונעים,
שיש להשקיע בו .לפני  15שנים רכשנו בתים לאור כך שהיה גן שמשמש אותנו ,ומשפר את
איכות החיים שלנו.
כל שנה הוועד מקצה תקציב לפרויקט אחד גדול בשנה .הוועד מזמין את התושבים לבוא עם
החלטה
הצעה שהיא ריאלית ,הצעה מודולארית עם סדרי עדיפויות שתגיע לאישור הוועד.
החלטה התקבלה פה אחד.
 :ביטחון
דיון
 ביישוב היו פריצות בשכונה המערבית וגניבה של רכבים .המצלמות קלטו את האירועים
וחוליית הגנבים נתפסה .חברת השמירה נץ תפקדה בצורה טובה במקרה זה.

 :הרחבה
דיון
החלטה
 :מועדון הקשיש
דבר התושבת
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באופן כללי ,חברת השמירה ,היא חברה קטנה ,ויש להם פחות משאבים ,היו חבלי
קליטה ואנו מצפים להתייצבות העבודה מולם.



לגבי קוד הטכנאי של האזעקות ,על התושבים לפנות למזכירות לצורך המשך טיפול לפי
ההסדר שנקבע עם בן ביטחון לפתרון הבעיה.



המועצה מבקשת את אישור התכניות של ההרחבה.

 קבלנו מכתב מראש המועצה ,עמיר ריטוב ,לפי הנוסח המקובל עלינו.
הוועד מסמיך את שלומי ויהודה לחתום על תכניות ההרחבה.
החלטה התקבלה פה אחד


דניאלה פתחה בשיבוח הוועד בשנים שעברו והתקשורת מול הוועד ,הרבה מהדרישות
נענו בחיוב בעבר.



כרגע יש חשש מאד גדול ממצב המועדון הרעוע והסדוק .למרות שהגיע מהנדס לאשר את
המבנה .לא ראינו עדיין את האישור הכתוב שלו .נפל טיח מקיר המועדון על המבקרות
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אחריות לביצוע
 :עובדי קבלן
דיון



 12חברות בקבוצת הקשישות ,פעילות גופנית ,הרצאות ,העשרה ,אקטואליה ,וכו'



מבקשת לשפץ את המועדון ולהגדיל את תקציב הקבוצה.



מהנדס של המועצה הסתכל על הסדקים במועדון וקיבלנו חוו"ד שהמועדון בטוח ואנו
מחכים עדיין לדו"ח.



הוועד ממליץ שהקבוצה תמנה אחראית שתביא כל חודש הרצאה מעניינת בנושאים
שונים.

 נבדוק מול המועצה להוסיף חוג נוסף.
מלכי


התבצע שימוע לעובד הניקיון הנוכחי .בעקבות השימוע יסתיים הסכם העבודה מולו.



בעין ורד עובדים בנושא הניקיון עם גוון ירוק ,יש לקבל מהם הצעה .כמו כן ,יש לקבל
הצעה גם מקבלן הגינון.

 לתשומת לבכם ,עובדי הגינון בזמן עבודתם ביישוב מחויבים למשימות שהוועד נתן להם
ולא משימות הניתנות ע"י תושבים .דבר זה יובהר לקבלן הגינון.
יש לקבל הצעות לנושא הניקיון
מלכי ורוני

סיכום
אחריות לביצוע
 :מגרש הכדורגל
דיון

 החוזה בחתימות ,מחכים לחוזה סופי ,לאחר משא ומתן.

 :וועדת ביקורת
דיון

 יש לגייס את גיא גמדי ושרון אברהם

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

ועד ישוב עין שריד

