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 ,שלום רב תושבי עין שריד
 

אנו שמחים לחלוק עימכם את סיכום פעילויות הועד לשנה הקודמת וכן לשתף אתכם בתכניותינו , כמדי שנה
 .לשנה זו

 חזות יישוב
שהיא אחת המטרות החשובות והמרכזיות , היתה שנה פורייה בתחום הפעילות לשיפור חזות הישוב 2917שנת 

 :הפרוייקטים הבולטים בשנה זו היו. עבור הועד ורווחת התושבים
 
  כך שניתן יהיה לתת הוראות הגעה מדוייקות יותר , במסגרת זו נקבעו מספרי בתים בישוב: מספור הבתים

בעבודת  אשר סיפקה לתושבים מספרי בתים מעוצבים מקרמיקהאמנית לבתים וכן בוצעה התקשרות עם 
 .למזמינים בחודשים הראשונים מספורהועד סבסד את ה. יד ובמחיר מוזל בשל הכמות שהוזמנה

 שמישים-אשר הפכו ללאברחבי היישוב הוחלפו ושודרגו פחי אשפה  :פחים. 
 אשר מפנים לשכונות השונות ומציינים  ,מעץעשויים , בישובחדשים  הכוונה צבו שלטיוה: הכוונה שלטי      
 .את מיקומם של מבני ציבור     
 כדי להפוך את המקום לבטיחותי שיפצנו את הבמה והסדרנו את סביבותיה  2917במהלך : במת היישוב

 .בכך בעצם הושלם המהלך הגדול של טיפול כולל באזור בית הנוער. כמו גם נעים, ותקני

 בית  חדש ונגיש ליד םהוצבה במקופינת המחזור של הישוב קיבלה מתקנים חדשים למחזור ו: חזורימ
 .המכולתאחורי באזור  פינת המחזור היתה ממוקמתכש, מפגעים שנוצרו בעברהדבר פתר את ה. הקשיש

 בלתי מתאימה לכמויות להישוב הפכה תחנת ההסעה בהרחבה המערבית  עם גדילת: תחנת הסעה נוספת
 .הוקמה תחנה נוספת אשר הרחיבה את התחנה הקיימת.  הילדים שנדרשו לה

 הפריחה של ארועי התרבות הציפה את הצורך בטיפול במועדון הנוער, בדיוק כמו הבמה: המועדון .
לצורך החשכה בעת  והותקנו בו וילונות ראויים קירותיו נצבעו, במה חדשהרת זו הותקנה במועדון גבמס

 . הקרנת סרט או מופע אחר בשעות היום

 ביטחון

 המצלמות אשר הוצבו בנקודות שונות בישוב הושמשו ורושתו: רישות מצלמות. 

 פיתוח הישוב וענייני תכנון ובניה

 אנו צופים כי ההכנסות . פעלנו להמשיך את הטיפול מול המועצה להקמת הרחבה לישוב: הרחבת הישוב

 .שיצמחו לישוב מההרחבה יאפשרו שיפוץ כולל של תשתיותיו

 התנגד להקמתו של גן אירועים מצפון לישובועם התושבים והמועצה בשיתוף הועד פעל : גן אירועים. 

 נוער

  ביום שלישי וביום שישי בצהריים: הצעירות יש שתי פעולות בשבועפעילות הנוער הורחבה וכיום בשכבות 

 5102מופע הבכורה היה בערב יום העצמאות , אשר תופיע מספר פעמים בשנה הוקמה מקהלה בישוב 
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 אירועים

 היה הגדול ביותר עד כה  5102יום העצמאות בשנת : יום העצמאות( 5102לא כולל את  ) וכלל הופעות

אחרי ששנים , זיקוקיםבנוסף הופעלו ... של אשר וחניוהסרט פע של להקת הצרחניה מו, של ילדי הישוב

לא שהעדיפו להשאר בישוב  רבים מבני הישובשמשך רוע יא כל זה יצר. רבות לא היו כאלה בעין שריד

 לצאת לארועי עצמאות בישובים אחרים

  וגם השנה המסיבה היתה , שובמסיבת פורים היא אירוע שיא לבוגרים שביי, כבכל שנה –מסיבת פורים

והאירוע , "עין שריד מהסרטים"הנושא היה . הצלחה מסחררת שלא הפסיקו לדבר עליה שבועות אחרי

 היה ברמת טקס אוסקר

 טקס יום הזכרון ויום השואה, הרצאות, ארועים נוספים כללו ימי שלישיקי . 

 תקציב

 הגביה שיעור . גיבה מאסיביים של חובות עבר וכן ערכנו פעילויותעמדנו ביעדי הגביה  5102בשנת : גביה

 .97% עמד על

 הם פרויקטים שממשיכים ב 5%יתרת . מהתקציב המתוכנן 89%והוצאנו  בייעדי התקציבנו עמד 5102-ב-

5102. 

 כללי

 התחלנו פעילות בfacebook ,אירועים וחדשות מדווחות בfacebook , חברים 021לעין שריד יש מעל ל .

 .היידוע ושמיעת הקולות ברחוב, השקיפות, לשיתוף הציבור זוהי עוד פלטפורמה

 

 ,הפעולה שיתוף על תודה       
 שריד עין וועד        

 

 !ונקייה מוגנת סביבה על נשמור בואו , שלנו הבית זה שריד עין 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 

      


