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אגרת לתושב
תושבי עין שריד שלום רב,
כמדי שנה ,אנו שמחים לחלוק עימכם את סיכום פעילויות הועד לשנה הקודמת וכן לשתף אתכם
בתכניותינו לשנה זו.
חזות ישוב ,בטחון ,פיתוח הישוב ,נוער אירועים תקציב
חזות הישוב
חזות הישוב חשובה לכולנו ,ואנו מקפידים על קיומם של פרויקטים לשיפורה.
 את השנה התחלנו בגיבוש תכנית אדריכלות נוף ליישוב ,כדי לפעול באופן מתואם וישים
לגיבוש פעילויות חזות הישוב שלנו ,ההתמקדות שלנו בשנה זו היא מרכז הישוב .
 עם החלפת האנדרטה לזכר חללי היישוב פעלנו לגינון מחדש של כל אזור חזית בית
הכנסת ואזור האנדרטה.
 פעלנו כדי לנקות ולייפות את האזור שבין המזכירות הישנה והמוביל למגרש .בפרויקט
יש גינון וגם שולחנות לרווחת התושבים.
 שתלנו עצים ושיחים במקומות שונים בישוב ,כדי לשפר את חזותו.
 נוסף פסל ,תרומתו של איקי בר זיו ,לכיכר ההרחבה המזרחית .תודה!
 סוף סוף ,תוקנו כבישים ברחוב יסעור וברחוב העגור ,בהשתתפות הועד והמועצה .
 השקיעות במדרכות רבות תוקנו ,במימון של המועצה (התקציב המוניציפלי).
 בנוסף ,בעקבות גל של ונדליזם ,פעלנו להחליף מחשבי השקיה שנגנבו או ניזוקו וכן את
הארגזים שלהם.
 נוספו שלטי הכוונה ביישוב.
 נוספו עמודי תאורה בנקודות שונות בישוב הישן.
 שופצו מקלטים (תקציב בטחון של המועצה)
 שופץ מועדון הנוער הבוגר.
 שופץ מגרש הספורט.
 בשיתוף מחלקת התחבורה נוספו במפרים ליישוב ,למען בטיחות התושבים וכן הוחלפו
תמרורים שדהו.
 בתחילת השנה נוספו פינות גזם.
 הוספנו מנקה לצוות הניקיון.
 פרויקט איזור בניין ההסתדרות ומגרש הכדורסל  -האזור שופץ  ,נוקה ויושר ,הוספו
עצים וכן שולחן פינג-פונג לקידום הספורט ותרבות הפנאי ,עוד יוספו ספסלים לנוחות
התושבים.
בטחון
אנחנו ממשיכים להשקיע בתשתיות בטחון וכן לפקח על פעילות השומרים:
 נוספו מצלמות בשערים ובנקודות אסטרטגיות .המצלמות גם "רואות" פינות גזם,
בתקווה למנוע הטלת פסולת בניה.
 נוספה תאורה בצד המזרחי של הישוב
 הותקן שעון מעקב אחר השומרים .
תרבות ואירועים
 נערך ערב נשים שבו היה האולם מלא מפה אל פה .תודה למארגנות!
 הרצאות בית בטוח וסדנת אדלר .
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שוב חגגנו את יום העצמאות באירוע יפה ומכובד ,שמשך אליו רבים מתושבי הישוב,
ואשר כלל זיקוקים והופעות ריקוד ונגינה.
פורים – מסיבת פורים כרגיל הרעידה את רחובות היישוב ורבים הגיעו במיטב
תחפושותיהם .
שלישיקי  -התקיים כבכל כל שנה בשבועות הקיץ וילדים רבים לקחו בו חלק .
שוק ספרים – פעילות של שכבה ו' שהיתה מאד מוצלחת ויצרה אוירה יישובית מקסימה.
כמו כן נוספו חוגים בישוב לנוחיות ההורים והילדים ,כך שכעת יש חוגי שחמט ,נגינה,
מדעים ,מקהלה וכיוב.

פיתוח הישוב
 בשעה טובה ,התב"ע להרחבה צפונית של הישוב אושרה בועדת התכנון והבניה במועצה,
לאחר שאנו בדקנו אותה והערנו עליה והערותינו נתקבלו.
תקציב
 גביה :בשנת  2915עמדנו ביעדי הגביה וכן ערכנו פעילויות גביה אינטנסיביים של חובות
עבר .שיעור הגביה עמד על .119%
 ב 2915-עמדנו בהוצאות התקציב בחריגה קטנה של  5%מהמתוכנן דבר שהתאפשר
כתוצאה מגבית חובות העבר.
הוועד פועל וימשיך לפעול גם בשנה הנוכחית במלוא המרץ ועם תחושת שליחות וייצוג
התושבים.
תודה על שיתוף הפעולה,
ועד עין שריד
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