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 2021-05 ת ועד הישוב עין שרידפרוטוקול ישיב
 13.6.21 א'  יוםאשר התקיימה במישיבת ועד 

 13.6.21 : הישיבה תאריך
 .אמיר דוידי  , אילן דאי ארבל דולב ,,  קלאוס גלית יהודה יפרח,שלומי פוקס,  : משתתפיםחברי ועד 

  ליאור גרונדשטיין , שירי אור חכמון,,יוסי איטח  :  נעדרו
 .  פת ברק , אלעד דאירוני פלומן פרידמן, -חברת המליאה   : נוכחיםמוזמנים 

 

 2.5.21.מיום 4מס'  פרוטוקול אישור : נושא .1

 אושרהפרוטוקול  החלטה    

  עדכוני יו"ר   : נושא .2

 .עזב השבוע ומחליפו סליםגוון ירוק  – הגינוןשל חברת  העובד   גינון    

 בקרוב  ל החדש ואנו מקווים  לראות שיפור הקבלן יתגבר את הפוע. 

 .הריבועים במגדל המים מתבצעת בצורה יפהחותם בתוך צביעת     70-שנות ה   

  הפעילות המשפחתית מגבשת והתוצאות יפיפיות. 

 את התוצאות  לשמרהתושבים מתבקשים ליהנות ו. 

 תושבים שטרם נרשמו לצביעה מתבקשים לתאם בהקדם. 

   סיבים אופטיים  : נושא .3

 

 

ביקשו לבדוק חלופת התשתיות לסיבים אופטיים )כפי שעשו   פת ודאי אלעדברק    דיון   

 .ישובים סמוכים וזהים בגודלם אלינו( 

 עבודה מהבית, למידה בזום וכו'., השינויים שחלו עם הקורונההצורך עקב 

   מגה,  40 -ל  10נעה בין התשתיות בישוב מכל ספקי כיום מהירות  האינטרנט

 .ניתוקים רביםבמקומות בודדים אף יותר. קיימים 

  יבדקו עלויות  מול ספקי התקשורת הקיימים במשק ברק ואלעד. 

בשאלה  , דוא"ל וכו'(  דרך המדיה הקיימת )וואטסאפתושבים ל מבקשים לפנות 

 .לסיבים אופטיים  ם להתחברימעוניינ באופן עקרוני אם 

  מכה של הסומבקשים לקבל מהם מכתב משתפים פעולה  אינם ספקי התקשורת

 .של הוועדנציגים הרשמיים המציג אותם כפוי כוח יהוועד או י

     הסמכהמבקשים לקבל מכתב. 

 .הוועד מאשר לבדוק מול ספקי התשתיות הפועלים כיום באזורנו   החלטה   

 סטטוס  החיבורים, עד היכן מגיעות התשתיות ? מה העלויות להתחברות?

  הוועד מאשר לתת לדאי אלעד וברק פת ייפוי כוח לבדיקת נושא סיבים אופטיים

 .להתחייבויות כספיות לאאך 
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 2022 צו מסי  הוועד לשנת : נושא .4

 . 1.92%בתוספת חוק ההסדרים ,  2022צו המסים לשנת הוועד מאשר את  הצבעה   

 

 נוער  : נושא .5

 .( 40חניכים )מתוך  27לכנס שכבת ט' נרשמו   עדכון   

  לאור  ריבוי הפעילויות, בשנה הבאה יוכפלו המדריכים והפעולות. 

 'הפעולות יתקיימו בנוסף ליום  ג'  גם בימי ו. 

 מדרכות : נושא .6

משפחת לוי המתגוררת ברחוב עגור פנתה לוועד בבקשה  לסייע בהקמה   דיון   6

 והשלמת המדרכה  החסרה בכניסה לביתם .

  (  13התקבלה תלונה על שקיעת  המדרכה ברחוב חוגלה. . ) 

  3אמיר הסביר שטרם הצליח להשיג  –הוועד התעניין בקידום תיקון המדרכות 

 הצעות מחיר.

הצעות מחיר לתיקון  ולהשלמת מדרכה חדשה מפינת רחוב   3הוועד יפנה לקבל   החלטה    

 .אנפה  ועד רחוב עגור עד בית משפחת אפוטה 

 .מלכי תפנה  למשפחת אפוטה  וללוי זיו הגרים בסמיכות  להצטרף לפרויקט 

  אילן דאי  יסייע בקבלת הצעות מחיר. 

  של הוועד 50%הביצוע בהשתתפות. 

 מזכירה מחליפה בעת חופשה    : נושא .7

 

 

 

 .21מלכי מבקשת לצאת לחופשה בחודשים אוגוסט וספטמבר   דיון  

  התבקשה למצוא מחליפה בשכר. 

 ליאת לפרו  זומנה לראיון , הראיון יתקיים בתום הישיבה. 

  1.7.21 -ליאת ליפרו תחל עבודה  כמזכירה מחליפה  מה  החלטה    

  באחריות מלכי חפיפה מלאה. 

 

 

 רישום הפרוטוקול
 מלכי פולג

 יו"ר ועד היישוב 
 שלומי פוקס

 


