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 2020- 90 ת ועד הישוב עין שרידפרוטוקול ישיב
 6.9.20א'  יוםב    אשר התקיימהישיבת ועד  

 6.9.20 : הישיבה תאריך
חברי ועד 

 משתתפים
  , , דאי אילן ,  בן מאיר עומריאמיר דוידי  ארבל דולב , יוסי איטח ,, יהודה יפרחשלומי פוקס,  :

  , ליאור גרונדשטיין.  קלאוס גלית : נעדרו 
 נוכחיםמוזמנים 

  מוזמנים  
   

: 
: 
   

 , נציגת המליאה פרידמן  פלומן רוני ,  מזכירת הועד מלכי פולג -  
 רכז הנוער , רכז גיל תיכון, גרעינרים, פגוט גלית  -

 
 

 

 

 מאושר    - 16.8.200 8מס'  פרוטוקול אישור : נושא .1

   .  פה אחד  אושר  החלטה    

  מדריכי הנוער  : נושא .2

        מדריכי הנוער והגרעינרית הנכנסת  ברך להצלחה את הוועד 

 29/9/20ציין שטקס פתיחת שנה מתוכנן לב שון  ויניק רכז הנוער . 

 קבלת ילדי כיתות ד'  , -במתכונת מצומצמת 

 .מגבלות התו הסגול היתרים /ל השכבות בהתאם להורים או עם כיורחב עם 

 הפעולות יחלו  משבוע הבא בכל יום ג'.

 התחילה לפני כשלושה חודשים עבודתה בישוב מדריכת גיל תיכון –גיל אופיר 

 . בהתנדבות יב'  באריזות סלי מזון  לראש השנה –שכבות י'  פועלת עם   

 רעיונות רבים לפעילויות.ולה  .המועדון נראה יפה ציינה ש

 ת ואילון הגרעינר היוצא.סנהנכברכות הצלחה לליהי אלעזר הגרעינרית 

ציינו  את חשיבות פעילות הנוער כדור העתיד בישוב  הוועד בהובלת ארבל דולב 

 להצלחת פעילותם.כלל הנדרש  לסייע  ווישמח

רות  במועדון ההסתדכירות לפנות את שני החדרים מזארבל מבקשת מה

 בעת הקורונה. והכשרתם ללמידה 

 

על הובלת ות זו הוועד מודה לאמיר דוידי על תרומת החומרים ובהזדמנ

 יקט לשיפוץ מועדון גיל תיכון.הפרוי

 

 .במועדון גיל תיכוןהחדרים  2ארבל , מלכי ואמיר יקבעו  מועד לפינוי  החלטה    

 פגוט גלית  : נושא .3

    הקמת מרחב אמנות בטבע 

 

 

        פעילות יום עצמאות ובגלוי בעת הקורונה ב "י הקלעיםאחור"גלית הגורם העומד מ 

 ושבועות. 
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במטרה לחבר את הקהילה עד רעיון להקים מרחב אמנות בטבע  הציגה בפני הוו

 .לסביבה חברתית ערכית ומבחינה 

וב שיל בתנועה .יציאה למרחב , בחקר ובהרצאות , סדנאות  , משחקים,  החיבור:

 ילדים ואוכלוסייה בוגרת .

 בישוב .לקהילה פעילות פרטי המשלב תרומה ו מדובר בעסק 

או קרוואן בשטח סגור לשם כך מבקשת מהוועד להקצות מקום להניח בו מאהל 

 פתוח ולהתחבר לחשמל ומים.

  מקובל  אך צריך לגבש את הרעיון . קונספטה –הוועד 

  ועומרי. רוני:  התנדבו  –הוועד מציע להקים צוות חשיבה 

 מבקש להציע הצטרפות גם לשרון ראובן וחן אבו  . -יו"ר הוועד  

  שיוקם : צוות החשיבה 

 .יסייר בישוב לבחירת מקום 

  יזם  .לדנבדגש למקום מצולם למניעת וו  

 .יעלה סיכום דברים בכתב  ויציג  הסיכום /הרעיונות לוועד 

 

     

   תוכנית מתאר  : נושא .4

        הישוב(.בחלק של ) השתתפה היום  בישיבה בנושא תוכנית מתאר מועצתית רוני 

 .עדכנה כי התוכנית מדברת באופן כללי ואין עדיין נושאים מגובשים 

  השכונה המזרחית עדיין אינה בקו הישוב . לפי תוכניות המתאר 

 ,אין תוכניות להרחבה בתוכנית מתאר. 

  לתכנון ובנייה  ותוכניות העבר של הועדה הדונם של הישוב  8 צויינו לא במתאר

 לא הוזכרו ...

  תשלח לעמיר ושעאתל תפגש /ומחשבות בנושא  רוני תסכם רעיונות. 

     

    קורונה  : נושא .5

 נכון להיום  הישוב ירוק . יש חולה אחד מאומת שאינו נמצא פיזית בישוב.     

       

  שביל צפוני      : נושא .6

     על צמחייה  שמפריעה להולכי רגל  . בשביל הצפוני התקבלו תלונות רבות 

   הגנן גוזם בחלקיות את השיחים אך הגיזום גוזל מזמנו זמן יקר והתוצאות לא

 יעילות. 

  בסיור שערכו רוני מלכי עם ליאור אפוטה לגיזום יזום התברר כי 

  ברובה שיחי בגונביליות סבוכים, קוצניים , גבוהים המתפרסים גם    -הצמחייה

 לרוחב . 

 ל צר וקיימים עמודי ביטחון .השבי 
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 ., קיים קושי לגיזום ידני  ואין גישה מתוך הישוב  לגיזום עם בובקט 

  רוני ביקשה אישור מהוועד לנסר את עמודי הביטחון כדי להכניס בובקט

 מהפרדסים .

 

 רונים .שהורדת העמודים ישמש מעבר לטרקט הועד חושש   החלטה     

  הוועד הבין חשיבות הגיזומים וסוכם כניסיון 

עמודים  בלבד , הכנסת בובקט לגיזום השיחים  ובתום הגיזומים  2הורדה של  

 החזרת העמודים.

  . 

  איסוף גזם : נושא .7

      אמיר דוידי עדכן שירכז  את הגזם מהגיזום היזום באמצעות טרקטור למתחם

 האחרון . לאחר מכן יוזמן  גורס גזם .הדונם ואת הגזם שלא נאסף בחודש  8

 הועד בעד  לפי המחיר הזול ביותר אם בפינוי או בגריסה. החלטה    

 

 המזכירה קיבלה היום מפתחות לאחר שיפוץ פנים של קרוואן המזכירות מזכירות חדשה : נושא  .8

 כ"ס לחדר הנוסף. 1.5כ"ס ו 1מזגנים  2הוסכם  לרכוש 

הצעות מחיר סלילת שביל מאבנים משתלבות   3המזכירה תפנה לקבל 

 מהקווראן עד לשביל הקיים המוביל לבית הקשיש . ותיקון השביל הקיים .

 

  המזכירות:המזכירה תפעל להעתקת  לאחר התקנת המזגנים וניקיון הקרוואן  

 .תקשורת והעברה פיזית

 

 

 

   גן זיו לא עבר תקן שנתי. גן זיו  : נושא  .9

 ס"מ ולתחח . 2 –חול כ  צריך להוסיףקניים אך תבגן המתקנים 

 .החליף אחריות על הגנים פנות למועצה בבקשה ליו"ר הוועד ביקש ל

 על גן צופית. המועצה תהייה אחראית על גן זיו והוועד יקבל אחריותכך ש 

   

שנה לעין  70 : נושא  .10

 שריד 

  הנושא לא קודם. 

 יו"ר ועד היישוב  
 שלומי פוקס

   מלכי פולג רישום הפרוטוקול: 


