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 8201-10 ת ועד הישוב עין שרידפרוטוקול ישיב
 .19.11.2018 שני יוםאשר התקיימה במישיבת ועד 

 

 .19/11/18 : הישיבה תאריך
אמיר , אילן דאי, ליאור גרונדשטיין איטח,יוסי ארבל דולב, גלית קלאוס,  יהודה יפרח,שלומי פוקס,  : משתתפיםחברי ועד 

 דוידי ועומרי בן מאיר.
 .ללא : נעדרוחברי ועד ש

 , רוני פלומן, עמיר ריטוב, איציק שעתלפולגמלכי  : נוכחיםמוזמנים 
 
 

  

 

 פתיחת הישיבה ע"י ראש המועצה, ברכות ושונות. .1 : נושא .1

 בחירת ראש הוועד המקומי. .2

 המקומי.בחירת גזבר הוועד  .3

 ן הבנק.-כללי ולח –קביעת מורשי חתימה  .4

  :ותהחלטיון וד   

  איילה אורי בר מעוז , )לחברי הוועד היוצא  תודהחברי הוועד ובשם הישוב מוקירים

 על תרומתם לישוב. (,שלמה עמר  דור סנדר, רובינסון

 הוועד המקומי.בחירת  יושב ראש נערכה  .2

 הוועד המקומי.ראש יושב נבחר פה אחד כ שלומי פוקס

 שלומי פוקס, כראש הוועד המקומי הנבחר המשיך בניהול הישיבה.

 נערכה הצבעה לבחירת גזבר הוועד המקומי וממלא מקום יו"ר הוועד המקומי. .3

נבחרה פה אחד כגזברית הוועד המקומי וכממלאת מקום יו"ר הוועד גלית קלאוס 

 המקומי.

 .שלומי פוקס, ישמש כמ"מ גזברית הוועד המקומי

ארבל , יהודה יפרח ,גלית קלאוס ,היו"ר שלומי פוקס של הוועד הם רשי חתימה ומ .4

 ליאור גרונדשטיין, דולב 

  גזברית ומורשה חתימה  אוכל המחאה של הוועד צריכה להיות חתומה ע"י יו"ר

 נוסף מרשימת מורשי החתימה שבסעיף קודם.

  כמורשי חתימה להוציא את חברי הוועד הישןיש 

  הועלתה הצעה לאשר ליו"ר על הקצאת כספים והזזת תקציבים ללא אישור
 הצבעהההצעה אושרה פה אחד ב ₪ 5000הוועד על לגובה של 

  נספח א'מצורף 

     
     
 אחראים על וועדות : נושא .2

 להוביל ועדה זו התנדב יוסי איטח  :חזות יישוב   

  :ועומרי בן מאיר דוידי , אמירמן, אילן דאיורוני פלמצטרפים נוספים 

  וניקיון הישוב יכללו תחת אחראיות וועדה זו. הגינוןסוכם שנושא 
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 גלית קלאוס התנדבה להוביל ועדה זו  תרבות   

 מצטרפים נוספים: אילן דאי 

 ליאור גרונדשטיין התנדב להוביל נושא זה  ביטחון   

 מצטרפים נוספים: אילן דאי 

 :עוד דובר בישיבה 

 הוועד בוחן אפשרות להוסיף רב"ש בתשלום חודשי  –רכז ביטחון שוטף ישובי )רב"ש(  .1

לאור תלונות התושבים הוועד ובשיתוף הרב"ש   - מכרז חדש לנושא השמירה בישוב  .2

 "חי תיבחן אלטרנטיבה לחברת "נץ 

 ארבל דולב. –התנדבה להוביל ועדה זו   נוער וגיל צבא   

  עומרי בן מאיר –מצטרפים נוספים 

קשר מוניציפלי    

 )מול צילה(

  אילן דאי –התנדב להוביל נושא זה 

 מצטרפים נוספים: ליאור גרונדשטיין 

  :ישוב, גיזום, מיחזור, פינוי אשפה וכו'תאורת אחריות 

ניהול משימות    

ונושאי דיון 

 בישיבות הוועד

  פרויקטים  \משימות  \גלית קלאוס התנדבה לרכז את נושאי הדיון 

  ימים לפני ישיבת הוועד )ישלח במייל לגלית( 10על כל חבר וועד להציג נושא לדיון עד 

 כל נושא שלא ייכלל בישיבה, יועבר לישיבה הבאה תוך מתן תיעדוף לנושאים דחופים יותר.

ועדת  קשרי    

 חוץ

  יהודה יפרח התנדב להוביל נושא זה. 

 .אחריות :   מול המועצה ואחראי על נושא תשתיות מול בזק , חברת חשמל וכבלים 

  יופץ חוזר המועצה בנושא מבקר המועצה  וועדת ביקורת   

 תושבים המעוננים, יוכלו להגיש מועמדותם לוועדת הביקורת 

 א, על כל חברי נוש כל על לספק שעליו מידע ועד חבר מכל לדרוש רשאית הביקורת וועדת

 הוועד לשתף פעולה.

 החלטה התקבלה פה אחד.    

 תקשורת ופרסום : נושא .3
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 שלושה סוגי מדיות לתקשורת:  :דיון והחלטות   

 אימייל )מדיה רשמית( .א

 כמדיה חשובה והכרחית  –וואטסאפ  .ב

ובעזרת אילן דאי וארבל דולב להציג פורמט שיאושר  סוכם שעל ליאור גרונדשטיין

 (25.11.2018ע"י חברי הוועד. )פגישה נקבעה בתאריך 

 שריד-אתר אינטרנט ייעודי של הישוב עין .ג

 )פרוטוקולים , אירועי תרבות, מידע חיוני לתושב( בעיקר כארכיוןמדיה זו תשמש 

 ליאור גרונדשטיין ידאג לתחזק אתר זה 

 פורסם בישיבת הוועד הבאה.כתובת האתר ת\שם

  פרסום פרוטוקולים יהיה באמצעות אימייל ולוח מודעות. בנוסף יעלה לאתר האינטרנט

 של הישוב. 

 " ולא תחת שם ספציפי.וועד עין שרידתקשורת, עדכונים ופרסומים יחתמו בשם " 

 חסימה לרכב קל : נושא .4

חסימה לרכב    

 :קל

  דרך עפר הגורמת מטרד ברגע שרכבים קלים הלבמיקום: רחוב חוחית לכיוון דרך ,

 )טרקטורונים( עוברים שם .

 מלכי תקבל הצעות מחיר לביצוע חסימה מתאימה 

 

 תקול, 5שער מס'   שערי הישוב   

  )קיבלנו תשובה שאינה מספקת מחברה אחת שבאה לתת הצעה לתיקון )חברת היישריק

 מלכי תקבל הצעה נוספת מספק אחר )עופר שערים(.

 תקציב : נושא .5

 2019גלית תפרסם בימים הקרובים לראשי הוועדות את ההנחיות והלו"ז לבניית תקציב   :דיון והחלטות                            

  2019 ינוארעד סוף  ותציג לוועד לאישור תקציבגלית תבנה 

 

 

 

 

 

 יו"ר ועד היישוב  
 שלומי פוקס

 .רישום הפרוטוקול: ליאור גרונדשטיין

 

 

 

 



 
  

 השרון  לב  מועצה   אזורית   שריד,-ועד      עין

 40697מיקוד:                    ,  עין שריד  151ת.ד. 

 09-7962967פקס:                09-7961156טל:     

www.ensarid.muni.il              

 

 נספח א

 החלטה בעניין מרשי חתימה:
הוועד המקומי או  מורשי החתימה של הוועד המקומי לחתימה על המחאות / שיקים / פקודת תשלום לחיוב  

הכולל התחייבות כספית של הוועד המקומי  לחתימה על חוזה / כתב התחייבות / הסדר פשרה וכל מסמך אחר 
חוזה / התחייבות / מסמך שאינו כולל  כל וכן ע ל   לאומי המתנהל בבנק  מקומי ן הבנק של הוועד ה-ולרבות ביחס לח

 התחייבות כספית יהיו:
  ראש הוועד המקומי  שלומי פוקס  
  גזבר הוועד המקומי גלית קלאוס  

 פוקס שלומי .מ"מ גזבר הוועד המקומי : 
 .מ"מ יו"ר הוועד המקומי : קלאוס גלית 

  

 יהודה יפרח , ארבל דולב , ליאור גרונדשטיין,חתימה של הוועד הם היו"ר שלומי פוקס ,גלית קלאוס  מורשי

  גזברית ומורשה חתימה נוסף מרשימת מורשי החתימה  אוכל המחאה של הוועד צריכה להיות חתומה ע"י יו"ר

 שבסעיף קודם.

 יחייבו את הוועד המקומי לכל דבר ועניין. 
 קומי, מורשה לחתום במקומו מ"מ גזבר הוועד המקומי הנ"ל.בהעדר גזבר הוועד המ

 


