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פרוטוקול ישיבת ועד הישוב עין שריד 04-2021
מישיבת ועד אשר התקיימה ביום א' 2.5.21

:
תאריך הישיבה
חברי ועד משתתפים :
:
:

נעדרו
מוזמנים נוכחים

2.5.21
שלומי פוקס ,יהודה יפרח , ,ליאור גרונדשטיין ,ארבל דולב  ,אילן דאי,
אמיר דוידי
קלאוס גלית ,יוסי איטח  ,,שירי אור חכמון ,וחברת המליאה -רוני פלומן פרידמן.
עדי זיגדון פנקס  ,גלית בר לב

 :אישור פרוטוקול מס'  3מיום7.3.21.

.1

נושא

.2

נושא

:

.3

נושא

 :מגדל המים

.4

נושא

:

החלטה

אושר.

עדכוני יו"ר
עצמאות

אירוע יום העצמאות היה יפה ומרהיב .
הוועד מודה למארגים וכל המתנדבים שפעלו להצלחת האירוע .
אמיר מבקש להבא שהפרסום על השכרת ביתנים יהיה בולט יותר לעין.

פגישה עם סגן
ראש המועצה

לצערנו  ,הפגישה לא הובילה לקבלת סיוע תקציבי מהמועצה.



הוועד מאשר צביעת מגדל המים מתקציב הוועד.



בתחתית המגדל נאפשר לכל משפחה להשאיר חותם (בגודל קובייה) לתמונה או
ציור אישי.



אילן הציע להשתמש בתמונות/קוליסות מהיובל ולשים אותם בקומה התחתונה
של המגדל.
שירי שמרה את הקוליסות במקלט ברחוב סנונית  ,צריך להיוועץ עמה .



ארבל הציעה לשלב את הצביעה בתכנון אירועי שנות  70לעין שריד .



חגיגות שנות  - 70הועלו רעיונות לחגוג עם אמן ,לשלב סרט מקומי על הישוב,
להשתמש בתמונות משנות ה 50וכו'.



ארבל ורוני יבחנו ההצעות  ,יגבשו רעיון ויציגו בפני הוועד.

נוער
פעילות קיץ


ארבל ציינה את הקמתה המחודשת של וועדת תרבות .



הוועד מברך על הקמת וועדת תרבות ,וישמח לקבלת עדכון על הפעילות
המתוכננת על ידי הוועדה בשילוב הנוער עד סוף הקיץ.
רענון וועדות -
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ארבל לוקחת אחריות לרענן את שאר הוועדות ותצא בקול קורא לגיוס מתנדבים,
תפעל לערבי חשיפה וכו' .



שהות הנוער בגני שעשועים –
ארבל תנסה מול וועדת הנוער למצוא רעיונות למקומות חלופיות לנוער .



סדנאות-
הסדנאות לכיתות ז – ט' במימון הוועד לנוער עברו יפה .
הייתה נוכחות יפה של הנוער ,הנוער שיתף פעולה  ,והמדריך ציין את איכות ילדי
עין שריד.
ציינה כי בדעתה להביא בעתיד סדנה של הורים וילדים (לא במימון הוועד).

חזו הישוב

.5

ניקיון



עדי זגדון פנקס הצטרפה לוועדת חזות הישוב .



ציינה כי בכוונת וועדת חזות הישוב להעלות מודעות לניקיון  ,גם בשדות מסביב
לישוב .



הדר מן מוכנה להוביל סיור עם הפנינג ניקיון  ,איסוף אשפה בשקיות וכו' .



מאחר ומדובר בפסולת רבה  .יתכן ונזדקק למכולה.



הוועד מברך על הרעיון  ,ציין שגבולות תחום המוניציפלי בישוב הם השערים
והעמודים המקיפים את הישוב .הציע לפנות למועצה למחלקת איכות הסביבה
לרווי וציון דוד .רווי פועלת במרץ ובנחישות ותסייע ככל הנדרש.

החלטה

הוועד יקשר בין חברי חזות הישוב למחלקת איכות הסביבה במועצה
יהודה מוכן לתרום מכולה .

גנן

.6

החלטה

.7

נושא



בר-לב ביקשה לייעל את רמת הניקיון בישוב .



מבקשת להוביל את הגנן  ,לקבוע לו לוח זמנים וסדר יום .



לדברי הוועד אין טעם לדבר עם הפועל בשטח ,אלא לקבוע פגישה עם הבעלים.

 המזכירות תקבע פגישה עוד השבוע עם דודו קבלן הגינון והניקיון ,
עם גלית בר לב  ,נציגת ועדת חזות הישוב
עם אמיר דוידי ורוני ,נציגי הוועד.

:
כדור רשת
ורעיונות כללים
של הוועדה

 תושב הישוב מתנדב להקים במתחם ליד מגדל המים (המגודר) מגרש כדורשת,
הנושא מצריך גיזום הפיקוסים.
 גלית ממליצה בפרוייקטים של גיזום יזום להביא מכונת גריסה ולגרוס את
הגזם .עלות הגריסה נע בין  .₪ 1200-1400המכונה תגיע לגזם תגרוס ותפזרו
בישוב  .מבקשת לשקול איסוף הגזם בשוטף במתכונת זו.
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 בכוונת הוועדה לצבוע וליפות את פינות הגזם  ,להוסיף שילוט הפינות מצולמות
.24/7
 פיתוח מתחם מגרש הכדורסל  ,כרצף לריצוף הקיים מהדשא ברחוב זמירלכיוון המכולת.
 הפרדה תיחום בין הכביש ברחוב פשוש לדשא . לתחום בגינת סוקולנטים עמידים ובצמיגים בגדלים שונים הצמיגים יתקבלוכתרומות ,ליצור קשתות מהצמיגים עם מחשבה בטיחותית למניעת סכנות
ונפילה .ו -לשמור על קווי צבעי השטח הקיימים שחור לבן ירוק כגון:
דשא כביש .
 הוספת לוח מודעות ליד המזכירות החדשה. לקרות את תחנת האוטובוס ברחוב עגור ליד הכיכר. להוסיף בכל שטח ציבורי ירוק מתקן שעשוע ,שלא יצריך תקן .החלטה

 הוועד מברך על החשיבה ועל הרעיונות.
- מאשר לקדם את המגרש ליד מגדל המים לכדורשת( .הגיזום מאושר).
לשים לב להניח את העמודים בצידי המגרש כדי שלא יהווה מפגע בטיחותי.
 מאשר לרכוש /לבנות לוח מודעות ליד המזכירות.
 מבקש לקבל הצעות מחיר כתובות לגריסת הגזם  .ופיזורו.
 פינות הגזם יש לבצע רק לאחר התקנת מצלמות ושילוט.
 קירוי תחנת האוטובוס הנושא מצריך אישור יועץ התחבורה של המועצה.
יש לציין שנושא זה נבדק בעבר על ידי הוועד ולא אושר על ידי המועצה.
 הוספת מתקן שעשוע לכל שטח ירוק -לא מאושר -מצריך בדיקת תקן כמו כל
גני השעשועים בישוב (כל גן נבדק אחת לחודש על ידי בודק מוסמך ואחת
לשנה עובר תקן מכון התקנים בתשלום).
 הוועד מאשר התקנת קרוסלה קטנה לפי התקן בגן שעשועים צופית  .המזכירה
תפנה למועצה לקבלת המתקן שהובטח לוועד.

מדרכות

 אמיר דוידי יכין מפרט ויפנה ל 3קבלנים לקבלת הצעת מחיר לתיקון המדרכות
ברחובות ובמקומות הבאים :יסעור  ,עיט ,דרור ,עפרוני ,גן זיו,
 השלמת פרוייקט ריצוף ליד המזכירות החדשה .הקבלן הזוכה הבטיח לאחר
צום הרמדאן.

סעיף 5-

רישום הפרוטוקול :מלכי פולג

לא נידון
יו"ר ועד היישוב
שלומי פוקס

