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 שלא מן המניין ת ועד הישוב עין שרידפרוטוקול ישיב
 3.10.2019 ה' מישיבת ועד אשר התקיימה ביום

 

 03/10/2019 : הישיבה תאריך

 .  אמיר דוידי, ליאור גרונדשטיין, , יוסי איטחגלית קלאוס, יהודה יפרח, שלומי פוקס,  : משתתפיםחברי ועד 

 .ארבל דולב, אילן דאי, , עומרי בן מאיר : נעדרוחברי ועד ש

 וני פלומןר : נוכחיםמוזמנים 

   : אורח
 

 1.9.19מה פרוטוקול  אישור : נושא .1

 . הוצג בפני הנוכחים 1.9.19 פרוטוקול ישיבת ועד הישוב מתאריך דיון ואישור   

 חברי ועד . הוחלט כי הישיבה לא תמנה מן המניין.  3בשל היעדרותם של  החלטה   

 בחודש נובמבר. -הנושאים שנשלחו בזימון , ידונו בישיבה הבאה  

 דכן  את הנוכחים בנושאים הר"מ.יו"ר הוועד ע  

 יו"ר עדכונים   נושא  .2

 הרב"ש .  של לשבח  ציון   רב"ש    

 ביטחון הילדים .ושומר על הרב"ש מסייר בגנים 

 התביעות שהוגשו בתיקים שונים. 2התקיים דיון בבית המשפט במטרה לאחד את  מכולת    

 .השלום   התנגדנו להחלטת בית משפט

 .ערעור לבית משפט מחוזי מתבצע 

החלפת    

 התאורה ללדים

תאורה התקבלו תלונות מתושבים על חוסר ו/או עודף  הוחלפו  רוב הפנסים בישוב ,

 על פנסים תקולים.ו

 .בסיור המסירה.יעלו  ויטופלו . המזכירות מרכזת את התלונות 

ה  מסרבת תאורה בשביל בין צוקית לסלעית )המועצאפשרות להמזכירה תבדוק 

 .ובמגרשי הספורט(להחליף את הפנסים בשבילים , על הדשא בבמה המרכזית 

 הופעה של       

 קורין אלאל 

      התקיימה הופעה של קורין אלאל בישוב  26.9.19ב 

  מוצלח ושמח. האירוע היה 

  אירוע ונהנו.בתושבים רבים לקחו חלק 



 
  

 השרון לב אזורית מועצה שריד,-עין ועד

 40697 מיקוד: עין שריד ,151ת.ד. 

 09-7962967 פקס: 09-7961156 טל:

www.ensarid.muni.il  

  9,800ב רק והשתמשנו להופעה  ₪ 12,000הועד תקצב ₪   

       

 ביטחון     

 שערים לחשמליים והוספת מצלמות  .ה פרוייקט   החלפת      

 . 2019העבודה החלה .  זמן משוער לסיום עד סוף חודש אוקטובר 

        

 גזם       

 .לשיפור  איסוף הגזםטיפול  ושיטות כסות מבנושא הוועד ממתין לתשובות בנושא      

 לשיפור השרות בפינוי הגזם. פועל ביחד עם פורום ראשי הוועדיםהועד 

 .על מנת להקל בפינוי הגזם ולצורך פיקוח בישוב  הועד יבטל  ויצמצם פינות גזם 

        

        

  

 

 

 קלאוס גלית הפרוטוקול:  כתיבת

 מלכי פולג  –הדפסה 
 

 יו"ר ועד היישוב 
 שלומי פוקס

 

 


