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 2020-70 ת ועד הישוב עין שרידפרוטוקול ישיב
 5.7.20א'  יוםב    אשר התקיימהישיבת ועד  

 5.7.20 : הישיבה תאריך
חברי ועד 

 משתתפים
 ,  בן מאיר עומריאמיר דוידי  דולב ,ארבל , ליאור גרונדשטייןיוסי איטח ,, קלאוס גלית שלומי פוקס,  :

     דאי אילן ,  יהודה יפרח : נעדרו 
 נוכחיםמוזמנים 

 מוזמנים חסרים  
 תושבים נוכחים 

: 
: 
 : 

 , נציגת המליאה פרידמן  פלומן רוני ,  מזכירת הועד מלכי פולג -  
 בן ארויה קובי. -

 רכזת קשישים  –עינא אסתר 
 

 

 

 

 מאושר    - 14.6.20 6מס'  פרוטוקול אישור : נושא .1

   .  פה אחד  אושר  החלטה    

 רכזת הקשישים  : נושא .2

        ללא הזמנה מראשאתי הודתה לוועד שקיבל אותה לישיבה. 

  לוגיהקסולרפטיפולי לאפשר   ע"מ המיועד לקשישים, תקציב ביקשה להגדיל את 

 .(.כמו בישובים אחרים לקשישות )לדבריה 

   קשישות משתתפות במפגשים הקבועים הוועד התעניין כמה? 

 אלו חוגים פעילים ? מה התקציב המבוקש ? 

 קטןמשתתפות מספר התי השיבה  שבגלל הקורונה א . 

  ח לאדם."ש 30עד והשתתפות המבוקשת מהו , ח לאדם"ש 60טיפול עולה 

 ת התקציב אנו רק במחצית השנה נהועד הסביר לאתי שמבחי . 

  הועד ידון  אם התקציב יגמר.קראת סוף שנה , ל.  במלואונוצל  התקציב טרם

 .בבקשה בשנית 

   תקציביתאוטונומיה להן מאז ועד היום יש כי יו"ר הועד ציין .  

  .הועד ביקש מאתי לקבל רשימה של כל המשתתפות בחוג 

  הפעילויות. תביקש להזמין  את יו"ר הוועד לאח

     

   ועדת תרבות  : נושא .3

 

 

         המועצה ביקשה להקים  פורום ועדי תרבות 

 הוועדה פעילה בחלקיות .. עדת התרבות והועד מודע לכך שאין יו"ר לו 

 .יש קושי רב לגייס מתנדבים 

     

  שנה לישוב  70 : נושא .4
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        שתי הכניסות הראשיות לישוב בשלטים  על רכישה ותליית  רוני וארבל עדכנו

  .שריד"לשנה לעין  70"איור 

  בגלל הקורונה.   הסבירו על המגבלות 

 עלו מספר רעיונות כגון : שיפוץ מגדל המים, פאב שכונתי שהציע  גלאם ויקי, ה

 .  )הבטיח להגיש את הרעיון לישיבה הבאה(

  רעיונותבדקו וגבשו  טרם  ציינו כי.  

  ( ₪ 10,000 התקציב היהנשאלו לגבי תקצוב המועצה )נכון לשנה קודמת 

     

  פרישה ציון  : נושא .5

   מלאות לג

 . ישוב ופועלו למען ה  שנות עבודתוהוועד הודה לציון  היקר על  -     

 לגמלאות. עם פרישתו ברך אותו לבריאות ואריכות חיים   -

   שעון  ותעודת הוקרה.-בשם כל התושבים העניק לו שי פרידה  -

 אהבה והערכה .ב  ברכות השיבהתרגש  ציון  -

       

        גזם  : נושא .6

      ך את הובלת הפיקוח על הגזם ללא תקצוב כספי ילא יוכל להמשכי בהיר אמיר ה

 הוועד . מ

  מהישובים לממן את איסוף הגזם. ש לבקהמועצה:  יו"ר הועד הסביר שזו מגמת

חושש מסכן את תקציב הוועד והוא  שהוועד יוציא  כספים לאיסוף הגזם ברגע 

 .להגיע לגרעון כמו במועצה

 . ליאור הציע ליידע את התושבים ולהתארגן להפגנה מול המועצה 

  את התושבים להתלונן במועצה  תפנה המזכירות. 

טסאפ הקהילתי את הטלפונים וכתובות דוא"ל של אתפרסם לתושבים בוו

 .ציון יעקב(  -האחראים במועצה ) מסגן ראש המועצה ועד לאחראי בשטח 

 

 .לתושבים  ה במדי את ההודעהארבל וגלית יפרסמו   החלטה    

    2021צו מסים  : נושא .7

     11.65עומד כיום על סך של ה 2021ריד מאשר את צו המסים לשנת ועד עין ש ₪ 

  .2021למטר לשנה , בתוספת חוק ההסדרים לשנת 

 בעד כולם .  החלטה    

 .שהופיעו בזימון לא נדונו הנוספים  נושאיםה    כללי : נושא  .8

 .התושב קובי בן ארויה לא הגיע לישיבה 

 יו"ר ועד היישוב  
 שלומי פוקס

   מלכי פולג רישום הפרוטוקול: 


