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

2013דוח סיכום פעילות שנת - אגרת לתושב
כללי
 לפעילותו.בתום השנה הראשונהדוח על פעילות הוועד וועד היישוב גאה להציג לתושבים

 דיווח על עיקרי הפעולות שביצענו., ניתן בזה ושיתוף התושביםשהוועד שם לו למטרה השקיפותבמסגרת

 לא מבוטלים לרווחת התושביםמרשימים ובאופן נמרץ והשגנו הישגים פעלנווועד אנו כניתן להיווכח, כי.

תשתיות

 המועצה.מ₪ 250,000-מימון מלא בסך של כהתקבל -בצירי תנועה מרכזיים ביישובכבישים 2סלילת

מהמועצה.₪ 6,000התקבל מימון בסך -שיפוץ פינות גזם ברחבי היישוב

 מהמועצה.₪ 20,000התקבל מימון בסך -מתקני כושר לנוער ומבוגריםהקמת גן

תוך הגדלת התקציבים שיופנו לשיקום התשתיות ביישוב.,הוועד מטפל ומקדם ביצוע הרחבה חדשה- הרחבה חדשה

לבטיחות ורווחת התושבים.איטום גג מכולת

 לשיפור שוטף של תשתיות היישוב.תחזוקההעסקת איש

 במגרש הכדורגל/כדורסל ביישוב.תיקון גדרות

ובטיחותביטחון
לביצוע סיורים –בשער הכניסהסטאטישומרהצבת סיור תושבי היישוב בלילות ו: משינוי מודל השמירה ביישוב

ואבטחה היקפית על ידי סייר מקצועי של חברת השמירה.

 הניתנים ליישוב בתחום האבטחה.השמירה ושדרוג השירותיםהחלפת חברת

 1/14(בביצוע בימים אלה. תאריך יעד לסיום ומערכת אזעקה במזכירות ברחבי היישובהתקנת מערכת מצלמות.(

המועצהממימון מלא התקבל -חידוש סימון מעברי חצייה ותמרורים.

 בטיחות מחייבתקן ותקבגן זיו ובדיקת עמידת המשחקים בתיקון מתקני משחק.

.תיקון עמודי ביטחון מסביב ליישוב

(צוות חרום יישובי) המהווה מודל לכלל יישובי המועצה.הקמת צוות צח"י

ומינהלניהול כספי 
באופן ניכר מספר החייבים.מוצומצבגין חובות עבר.₪ 90,000-בוצעה גביה של כ

שליטה מרבית על מערך ההוצאות וההכנסות של היישוב.המאפשר מודל לניהול תקציבי הותקן והוטמע

שטחים/מבנים וכד'השכרת הידוק הגביה, (גידול מהותי בהכנסות היישוב והרחבת מקורות ההכנסה.(

 מטופל להחזר- 10,000₪בסך תשלום יתר למס הכנסה ) 2012בשנת (שולם כי,נמצאבמסגרת בדיקת תשלומי עבר.

ביישוב.לקמפוס מבני הציבור העברת מזכירות היישוב

של הוועד.החלפת יועץ משפטי

"ע"י יזמים פרטייםמניעת ניסיון הקמת אולם אירועים במתחם "בזק.

 מס הוועד ביישוב.הגדלתאישור

 ביישוב.מערך הביטוחיםהרחבה ושדרוג

בדואר אלקטרוני לתושבים ובאתר הוועד.פרסום שקוף ומלא של פרוטוקולי ישיבות ועד היישוב
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חזות היישוב
 מזכירות הישנה וצביעת הפסלים בכיכר האופניים.הבכיכר אורי דושי תושב היישובהאמןהתקנה והצבת פסלי נוי של

 בכניסות ליישוב ובכיכר האופניים.חדשיםולוחות מודעות שלטי ישוב התקנת

 והידוק הקשר עם פקחי המועצה.כלבים משוטטיםהקטנת התופעה של

בגינות המשחק ביישוב לשמירה על הסדר.התקנת שלטי הנחיות

 מהמועצה.₪ 1,000התקבל מימון בסך -ומגרשיים ריקיםניקיון שטחים ציבוריים

(הפחתת קריוקים, הפחתת הקמת רעש, מניעת נהיגת טרקטורונים פרועה וכד')הגברת המודעות והסדר ביישוב

גינון
 ,תוך שדרוג השירותים הניתנים בתחום.התבצע מכרז והוחלף גנן הישוב

מהמועצה.₪ 5,000התקבל מימון בסך -גיזום עצים במרחב ציבורי

 צמתים מרכזיים בישוב.כיכרות/בשתילת פרחים עונתיים

 ובמערכות ההשקיה.בגינות הציבוריות ביישובטיפול שוטף

נוער
 חניכים בתנועת נוער עצמאית ואיכותית בישוב עין שריד.110-כתנועת נוער משגשגת המונה

מהמועצה בגין גרעינר.₪ 5,000בסך התקבל מימון-למדריכי תנועת הנוערביצוע הדרכות והכשרות

 לפעילות נוער בוגרשיפוץ ופתיחת מזכירות הוועד הישנה.

.סטאנד אפ לנוער בחנוכה

מצווה.פעילות לבני

ופעילות חינוכיתתרבות
חנוכה.סוכות וביישוב: פורים, פעילות חגים עשירה

 כרון.יביום העצמאות ויום הזעצמאיים מרשימים סים קוטהקמה וניהול אירועים

'של תלמידי היישוב.טקס עליה לכיתה א

 חופשת הקיץ של התלמידים.חודשי ב"שלישיקי"חווייתית ופעילות ימי העשרה סדרת

 הרצאות בנושא קולנועסדרת.

 1/14ערך בחודש י(צעדה נוספת מתוכננת להעין שרידצעדת(.

 מכל הארץ כדוגמת תיאטרון ותהצגות מתיאטראות מובילה.ילדי היישובהצגה בפני איכותית להצגות ילדיםסדרת הבאת

ייחודית (פעילות שנתית ילדי הישובולרווחת התושבים- אורנה פורת לילדים בתל אביב ותיאטרון הקרון בירושלים

ישובי המועצה).תר יביחס ליומעשירה

קשישים
ביישוב.הפעלת מועדון קשישים

.הפעלת חוגים וכיבוד לקשישים

תודה על שיתוף הפעולה,
וועד עין שריד


