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 2020-30 ת ועד הישוב עין שרידפרוטוקול ישיב
   05.03.2020א'  יוםאשר התקיימה במישיבת ועד 

 05.03.2020 : הישיבה תאריך
אמיר , אילן דאיארבל דולב ,, גרונדשטייןליאור  גלית קלאוס, יוסי איטח, יהודה יפרח,שלומי פוקס,  : משתתפיםחברי ועד 

 דוידי ועומרי בן מאיר.
 נציגת המליאה פרידמן  פלומן רוני , ומזכירת הועד מלכי פולג  : נעדרו 

 -   : נוכחיםמוזמנים 
 

 29.1.2020הצבעה טלפונית מיום  2ופרוטוקול מס'   21.01.2020מיום  1מס'  פרוטוקול אישור : נושא .1

 .  פה אחד  אושרו  החלטה    

   פורים  : נושא .2

   

         ביטול מסיבת פורים  

 פה אחד  אושר  החלטה    

 ביטחון  : נושא .3

 

 

שער חקלאי חשמלי לכיוון מערב יש תקלה , חברת עופר שערים  טוענת  7בשער    7שער     

 שמדובר בחבלה בשער לכן אינם מוכנים לתקנו במסגרת האחריות .

  הועד אינו מקבל טענה זו 

  'ייצא מכתב מעורך דין הועד לחייב  9.3.2020במידה ולא יתוקן השער עד יום א

 את עופר שערים לשאת בתיקון . 

הוחלט על סגירת השער בין עין שריד לעין  29.1.2020בפרוטוקול טלפונית מיום        2שער    

 ורד 

 פועל לאשר את סגירת השער באופן רשמי. ליאור גרונדשטיין 

  פניות התושבים נלקחו בחשבון )תהייה התחשבות בדרכים( בנוסף אחראי

 הביטחון יהיו נוכחות בשער וייסעו נקודתית.

     

  עדכונים    : נושא .4

 הישוב פועל על פי הנחיות המועצה.  וירוס  קורנה    

     

  

 צרכניה  : נושא .5

דיון  – 15.7.2020אחרי שהגישור לא צלח , הדיון הבא ב  4.3.2020התקיים דיון ב      

 הוכחות.
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     גיל תיכון  : נושא .6

אילו שיפוצים מחוייבים חן אמיר יבדוק את מועדון השייך להסתדרות ויב  והחלטה דיון   

 מטעמי בטיחות.

     

  מקלטים  : נושא .7

      המקלטים לקראת סיום .שיפוץ 

 צריך לרכוש מזגנים.      החלטה    

 שנה  70חגיגות   : נושא  8

 שנה לישוב עין שריד. 70השנה נחגוג     

 יש נכונות לחגוג ,  

 .לקחת מפיק שיפיק גם את יום העצמאות -הצעה 

 .₪אלף  30סכום התחלתי של  -יתקצב  הוועד   החלטה   

 . ארבל דולב  התנדבה להציע  תוכנית 

 

 תרומה לגני המועצה בישוב  : נושא .9

      לכל גן .  ₪  1000לגן צבעוני וגן נרקיס   הועד יתרום 

 המזכירה תכין המחאות בימים הקרובים.  החלטה   

 

 גזם  : נושא .10

 אמיר  עדכן כי אנו עומדים במכסות .       

 . פסולת גושית מפונה כראוי

 

עדכון מפת  : נושא  .11

 תמרורים

 את כל השינויים המתבקשים על המפה .אמיר  סימן    -א'שלב 

 המזכירה תעביר את השינויים לרחל ברקן יועצת התחבורה . –ב' לב ש

 

 חלק מהפנסים  הוחלפו . לדים תאורת  : נושא .12

 

 יו"ר ועד היישוב  
 שלומי פוקס

  ארבל דולברישום הפרוטוקול: 


