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:
תאריך הישיבה
חברי ועד משתתפים :
:
חברי ועד שנעדרו
:
מוזמנים נוכחים

28-05-2017
שלומי פוקס ,גלית קלאוס ,אורי בר מעוז ,יהודה יפרח ,אילה רובינסון .
שלמה עמר .דור סנדר
יעל אליש ,מנחם אשכנזי ,אילן יושעי ,חנה בנישתי ,ויקי גלאם

.1

נושא

 :אישור פרוטוקול קודם
דיון והחלטות :פרוטוקול ישיבת ועד הישוב מתאריך  12.2.17מאושר עם השינויים והתיקונים של אורי.
החלטה התקבלה פה אחד.

.2

נושא

 :שיפוץ גן זיו
דיון

.3

נושא

החלטות
 :רחוב סלעית
דיון

.4

נושא

 נתיבי יציאה מהיישוב מוגבלים וצפופים.
הוועד מחזק את ידי התושבים ומגבה את המאמץ לשיפור הרחוב.
סיכום
הוועד כבר הוציא בקשה למחוק את הצביעה של אדום-לבן ברחוב זה.
יש תכנית עתידית לגבי נתיבי היציאה שיעברו כולם דרך כיכר האופניים ,אזור שיורחב.
 :גן שעשועים מגדל המים
ויקי גלאם בנה תכנית לשיפור הגן.
דיון
הרחקת המתקנים מאזור הפיקוסים.
הרחבת אזור הגן לכיוון הדשא ובחינת אלטרנטיבות נוספות לגן.
הוועד מברך את פועלו של ויקי.
סיכום

בפגישה הקודמת סוכם שהתושבים שהעלו נושא זה בפגישה קודמת יאספו הצעות  ,יעל אליש
בנתה תכנית לשיפור ושיפוץ הגן והגיעה לישיבה להציג את התכנית.


עמוד  1מתוך 2

משטח – החלק היקר ,הן בשל עלות והן בשל דעות חצויות ,הוחלט לא להשקיע ברכיב
זה

 מתקנים – הרעיון הוא להוסיף מתקן גדול ומשמעותי שיתאים גם לטווח גילאים של
בינוני עד גדול .ומתקן שמתאים לגילאים יותר קטנים  /קטנטנים.
שלוש אפשרויות תקציביות ,מנסים להגיע לאופציה תקציבית הולמת לתקציב היישוב
נקבל את ההצעה שיעל הגיעה אליה ,נאסוף שתי הצעות נוספות תוך שבועיים.


המצב ברחוב הוא מחפיר ,מאד מקשה על הנסיעה ברחוב והחיים ביום יום.



התושבים קבעו פגישה במועצה עם סגן ראש המועצה ומנכ"לית המועצה.



הוועד ממליץ להזמין גם את נציג תאגיד המים והביוב של המועצה.



סימון אדום-לבן ברחוב – נצבע שלא לשביעות רצון התושבים.
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נושא

 :עדכונים
מגרש כדורגל
ביטחון

רישום הפרוטוקול:
גלית קלאוס

עמוד  2מתוך 2

יש זוכה במכרז העבודה על המגרש ,הערכה שבסביבות יולי – אוגוסט יתחילו עבודות.
הוועד ניסה לעשות שיתוף פעולה עם עין ורד בנושא הביטחון .עין ורד סרבו.

יו"ר ועד היישוב
פוקס
שלומי

ועד ישוב עין שריד

