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 2202-3 ת ועד הישוב עין שרידפרוטוקול ישיב
 29.5.22 א'  יוםאשר התקיימה במישיבת ועד 

 29.5.22 : הישיבה תאריך
 , איטח יוסף , שירי אור חכמון , אמיר דוידי  , ארבל דולב קלאוס גלית, ,יהודה יפרחשלומי פוקס,  : משתתפיםחברי ועד 

 דאי אילן
רויטל דפני מועצה מחלקת איכות הסביבה )חברי מליאה רוני פרידמן פלומן , נציגת הוועד במליאה ,  :  אורחים מוזמנים

 , נציגי איכות הסביבה בני דגמי ממשמרת לביא זמיר מיעף(
 שביט, גלית בר לב . ,. מוזמנים אורחים סיון גואטהליאור גרונדשטיין : נעדרו 

 

 3.4.22 .מיום 2מס'  פרוטוקול אישור : נושא .1

 .אושר החלטה    

   פחים כתומים  : נושא .2

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 מיעף,  , ולביא זמירממשמרת המליאה  בני דגמי  ירויטל דפני ונציג

  - "כתום זה הירוק החדש שלנו" הציגו בפני הועד פרוייקט לקידמה סביבתית 

 לאחסון אריזות למחזור עד ליום הפינוי . , רכישת פח כתום לכל בית אב

 ש"ח . 50מחיר הפח  

 :ב את עזרת הוועד רווי תשלח פרסום בווצאפ וביקשה 

 פרוייקט לתושבים .ה הפצת 

 אחסון זמני של הפחים . 

 סיוע בחלוקת הפחים.

 קרטוניה    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 החלטה 

 

   עד תום  . את הקרטוניה  ים א מרוקנלכי בפני רווי הוועד התלונן 

לקרטוניה מותר להשליך טענה כי חוזרת מידי שבוע . , הבעיה רווי מודעת לבעיה  

קרטונים בלבד. בפועל תושבים זורקים,  קרטוני ביצים , קרטוני דגנים ,  

 קלקלר,נילונים וכו' .

 פעל בכל האמצעים העומדים לרשותו:  ציין כי  הוועד

אך התושבים ממשיכים להשליך ללא מיון  .קיון ינהסברה, שלטים , מצלמות, 

  ניקיון בכל שבוע .  ותואבחנה . הוועד מסיר אחריות ולא יכול להקצ

   על המועצה לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותה.

 פחי אשפה ירוקים  ליד הקרטוניה . 3להציב  רווי הציעה  

 

  נוספת  ברחוב צופית  ליד פינת הגזם .הוועד מבקש להציב קרטוניה 

 

  בפינת המחזור ברחבת הנמצאת .)פחים  ירוקים ליד הקרטוניה  3יציב  –הוועד

 (.קשישהבית 
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את כל מה שלא שייך ישליכו לפחים הירוקים רווי התחייבה  שמפני הקרטוניה 

 ניה.לקרטו

 

 ניהוהישוב יקבל עוד קרט . 

 תוצב ברחוב צופית פינת האנפה ליד פינת הגזם. החדשה הקרטוניה

 

 עדכונים : נושא .3

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 צרכניה  –  

יעיל  ורמי משתדל למלא את   השרות. השיפוץ נעשה בצורה יפה ולפי ההנחיות 

מצרך חסר , בקשה להזמנת או  הצעת ייעול  לתושב יש , אם  רצונות התושבים

 מרמי והוא יזמין . לבקשעליו 

 הוועד מאשר לשחרר את הערבות.

 תביעה יונה חזן –  

  על נפילת יונה חזן ברחוב חוגלה . המועצה נתבעה

          הגישה הודעה צד ג' כנגד הועד המקומי שמשמעותה כל בכתב ההגנה המועצה   

  סכום שיפסק לחובתה של המועצה יוטל על הועד.

  הודעת צד ג' נגד הוועד . צה לשנות את מהמועהוועד ) יהודה( יבקש 

 הודיעה על התביעה לביטוח של הוועד )בהנחיית  היועץ המשפטי( .המזכירות  

במידה וכתב ההגנה של המועצה לא ישונה. הוועד יגיש כתב הגנה דרך חברת 

 הביטוח בה מבוטח. 

 רכז הנוער – 

 עזבה .רכזת הנוער  

 אך אינו נמצא כל השבוע. , עידן הגרעינר משמש כרכז מחליף 

 יש  חוסר ברכזים גם בישובים אחרים .

חברי הוועד  מתבקשים לפרסם בין חברים , מכרים, תושבים למציאת רכז/ת  

 גם לגיל תיכון. .לנוער

  בית הקשיש –  

 התוכניות  והנחיות ליציאה  ,קש מגואטה אפרים את כתב הכמויותהוועד יב 

 הצעות מחיר ./קבלת  מכרז

  מקבלן רשום .רק הצעות מחיר יתקבלו 

  , התורם אדם מבוגר יש לקדם את השיפוץ באופן מיידי. 

 

        . 
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 מגרש  : נושא .4

 כדורגל/ציון חגג 

     .ציון חגג  התלונן על הפרעה ורעשים ממגרש הכדורגל 

 בבתים .או לנוח אורחים קשה לארח רבים,  רעשים ה

ולא בשעות   8:00 לא לפני שעהלהגביל פעילויות במגרש . ביקש מהוועד  

 המנוחה שעות הצהריים .

 הוועד ציין כי  המגרש הוקם בהסכמה של התושבים הגרים בסמוך למגרש.

 המגרש הוקם לרווחת התושבים  . 

 ילדי /תושבי הישוב המגרש פתוח בשעות מוגבלות לטובת  

 מתקיימים ובמגרש חוגים של המועצה .וכן  

  פתרון שיהיה טוב לכולם וינסה למצוא מאידך מבין לצרכיי השכנים 

 התושבים. שעות מנוחת  לבין  פעילות במגרש בין ה 

 

       

הוועד ישב עם המועצה/העמותה ודור על התנאים לפני תחילת שנת תשפ"ג   החלטה     

   .מערכת שעות מתאימה לכל הצדדים לקביעת 

 

   ביטחון   : נושא .5

 

 

 

    

 

 

  שהמועצה הפיצה .החדשה כפי הוועד מאשר הגשת תקציב הביטחון  במתכונת 

    ליאור גרונדשטיין וגלית קלאוס     אחריות     

       

 יו"ר ועד היישוב  
 שלומי פוקס

 

  מלכי פולג רישום הפרוטוקול: 

 


