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 2020-60 ת ועד הישוב עין שרידפרוטוקול ישיב
   14.06.2020א'  יוםב    אשר התקיימהישיבת ועד  

 14.6.20 : הישיבה תאריך
חברי ועד 

 משתתפים
 , אילן דאיאמיר דוידי  ארבל דולב ,, ליאור גרונדשטיין, שלומי פוקס,  :

  ועומרי בן מאיר.  גלית קלאוס, יוסי איטח, ,,  יהודה יפרח : נעדרו 
 נציגת המליאה פרידמן  פלומן רוני ,  מזכירת הועד מלכי פולג -   : נוכחיםמוזמנים 

 

 

 

 3.5.2020מיום   5ופרוטוקול מס'   05.04.2020מיום  4מס'  פרוטוקול אישור : נושא .1

 .  פה אחד  אושר  החלטה    

   

 גן מרכז  הישוב   : נושא .2

 גן "מגדל המים"

        . המתקנים היו ללא תקן 

  מש בגן.עצי הפיקוס לא אפשרה להמשיך להשתפסולת 

  הודיעה שלא מוכנה לתמוך שהיתה אחראית על גן מגדל המים , המועצה 

 ,  כי הוא לא בטיחותי.גן ב

  גן צופית  במקום גן מגדל המים. המועצה קיבלה אחריות על 

  בהתבסס על עלות הקמת הגן בהרחבה  ₪ 400,000עלות הקמת גן חדש כ(

 (.וגן זיו  המערבית

 גן במקום המתקנים שהורדו  אחד לכל -המועצה התחייבה להוסיף שני מתקנים

 מגן מגדל המים.

  בשטח חלופי והקמת גן חדש הוועד בוחן אופציות שונות ל . 

 ההחלטה. טרם התקבלה   

     

 פינה גושית  : נושא .3

 

 

        פינה גושית ברחוב עפרוניה הוקמ 

 : ישעות הפתיחה 

 14:00-19:00שני  יום 

 08:00-12:00יום שישי 

 . במקרים חריגים בלבד  ניתן לפנות למזכירת הוועד 

  תלו על המתקן.ישלטי הנחיות 

  לחודש.אב פרטים לבית  2עד מותר לפנות 

  מזכירות מוזמן לפנות ל לפינה , שמתקשה לפנות פסולת גושית מביתומי  

 על בסיס סיוע ממאגר מתנדבים., העזרה לעזרה 
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 תרומה לגנים  : נושא .4

        הקרובים לגנים.תועבר בימים ת מרצון לגני המועצה בישוב , הכספי התרומה 

 

     

  שקיות כתומות  : נושא .5

 מחזור המיועדים להכתומים  הועד ביקש להוסיף /להגדיל את הפחים      

 המועצה מסרבת להוסיף פחים .

 

 המזכירה תבדוק אפשרות לרכוש פחים  החלטה     

  

תשלום שערים  : נושא 

      לבני משפחה 

 

         ללא עלות  -החל ממועד זה הוועד מאשר שתי הרשאות לכל  נכס. 

  מאותה משפחה   ו/או  דייר משנה בתשלום כלהלן:כל דייר נוסף 

 ₪ 30 /ת חיילט/ית ,  דנסטו

 .₪ 80  מבוגר /תושב/ת

 

     

   שנה  70חגיגות  : נושא .7

     70 . שנה לישוב עין שריד 

 .הצעה לצבוע את מגדל המים 

 . חשיפה תהייה  האירוע 

 . תוקם ועדת היגוי  

 אותם.להזמין באנרים ולתלות   החלטה    

  יביאו לפגישה הבאה –ועדת ההיגוי בראשות ארבל ורוני 

 תאריך/רעיונות /תקציב . 

 . לדבר עם בן זוג של אבו חן לגבי צביעת  מגדל המים 

 יו"ר ועד היישוב  
 שלומי פוקס

   ארבל דולברישום הפרוטוקול: 


