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 8201-20 ת ועד הישוב עין שרידפרוטוקול ישיב
 09.12.18א'  יוםאשר התקיימה במישיבת ועד 

 

 09.12.18 : הישיבה תאריך
אמיר דוידי ועומרי , אילן דאי, גרונדשטייןליאור  גלית קלאוס, יוסי איטח, יהודה יפרח,שלומי פוקס,  : משתתפיםחברי ועד 

 בן מאיר.
 .ארבל דולב : נעדרוחברי ועד ש

 שי בן ברוך, קוצר עמוס , פולגמלכי  : נוכחיםמוזמנים 
 

  19.11.18 מה 1' מספרוטוקול  אישור : נושא .1

 יש לשנות את הנספח של החוזה כלהלן:  - 19.11.18מה  1מס'  פרוטוקול דיון ואישור   

 קלאוס גלית  -"מ יו"ר הוועד  מ

 פוקס שלומי.  -"מ גזברית הוועדמ

 . מאושר - התיקון לאחר  הפרוטוקול

 עדכוני היו"ר : נושא .2

 בעת סערת הגשמים לא היו הצפות במבנים הציבוריים  ,  – תשתיות .1 עדכונים   

 : הר"מ רחובות בכבישים ב

 .וצוקיתעגור , כחל ,  עפרוני, סלעית -צומת זמיר

 . תקופה ארוכה  ידועה לוועד והן למועצהה קיימת בעיית ניקוז  

  יעלו הנושא בפגישה  עבודה במועצה .שלומי ויהודה 

 2018ותשלח לוועדות את נתוני תקציב  2019גלית בונה את תקציב  -תקציב  .2

 כחומר גלם .

את גן זיו , מגרש כדורגל . היו חריגות  2018הועד קידם ב   –פרויקטים  .2

 כספיות שחלקן יוחזרו מהמועצה .

עומרי קיבל מהמזכירות את חוזה הגינון הישן , הכין טיוטת  – חזות הישוב .3

 חוזה  חדש להצעת מחיר. 

 יר  נדחה סיור הגינון שתוכנן.ובשל מזג האו

 יוסי  בדק מחירים למכונת שואב .
 ילן הציעו  להפריד את הניקיון מהגינון.  עומרי וא

יו"ר הוועד הציע שהדיון יתנהל בוועדות הפנימיות וכאשר תתגבש הצעה 
 סופית יעלו זאת בפני  הוועד לאישור .

  

 ידוע שהוועד אינו מרוצה מחברת השמירה .  – ביטחון .4

ליאור רכז וועדת הביטחון  יגדיר את צרכי הביטחון  ויצא למכרז בהתחשב 

 עלויות.ב

 ביטחון  : נושא .3

 

 

 להלן דבריו: התושב עמוס קוצר הצטרף לישיבה  עמוס קוצר   
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  לדעת קוצר כאשר ימונה אחראי הביטחון )רב"ש( צריך לתת לו אחריות מלאה

 וסמכויות להחלטה. 

 . עמוס התנדב  בעבר בוועדת ביטחון וימשיך לסייע לאחראי הביטחון בעתיד 

 לאילן דאי על עבודתו כאחראי ביטחון . הודה 

 הבהיר במה הביטחון עוסק  :

 נהיגה   פרועה שפתרונה בחינוך הסברה )של ההורים  -א. בטיחות בדרכים

 והמד"ב(, וסיוע אקראי מהמשטרה.

  גניבות ,פריצות. –ב. עברות רכוש 

 ג. חשש לפיגוע  בגנים או ברחבי הישוב .

 יש קבוצה רק צריך לרענן אותה . )צוות חירום יישובי( –ד. צח"י 

    הן חשובות  –אינן עובדות  –הזכיר שהנורות  ההיקפיות בצד מזרח של הישוב

 להרתעה בהעדר גדר היקפית.

 אם וכאשר מחליפים   -הזכיר את חוסר הרצון של התושבים מחברת השמירה

 חברה , 

 .חברת השמירה צריכה להיות מחוברת למוקד המשטרה ולעבוד בשיתוף עם הוועד 

 דיון:   

 

 :ליאור 

  2019תכנית ביטחון ל תקבע  פגישה לקביעת. 

 .העדפה  תינתן לתיקון השערים 

 בדק גם מה נהוג בישובים אחרים כגון יעף אך הכל תלוי חברות שמירה חן בו ,

       תקציב.

  24/7הציע בדיקת החלפת  השערים החקלאים לחשמליים ושיהיו סגורים שלומי  

השוטר שי בן    

ברוך הצטרף 

 לישיבה

 .  שי אחראי הגזרה ,  הוצג  והכיר את חברי  הוועד 

  , סיפר על התחומים בהן אחראי:  נוער, קהילה, אלימות , סכסוכי שכנים

 אירועים חברתיים , פריצות .

  במגמת ירידה בפשיעה ובפריצות , בפרט בעין שריד . 2018ציין את שנת 

  להפעיל אזעקות )גם ללא חיבור למוקד( , נעילת  –המשטרה ממליצה לתושבים

 חלונות .

  רב"ש מתנדב במג"ב  -ביקש למנות  אחראי ביטחון בישוב לצורך עבודה שוטפת

 וועד. ציין את העבודה המשותפת עם עמוס קוצר ומזכירת היהיה בעל סמכויות  . 

  נשאל האם המשטרה יכולה לסייר בישוב כהרתעה. עדכן כי שי  –בטיחות

עורכים סיורים מבצעים אחת  לחודש ותתבצע אכיפה אקראית בישוב )דיבור 

 בטלפון , נסיעה ברחוב ללא כניסה וכו'(.

 וועדת מכרזים נוהל עבודה ופיקוח על קבלנים : נושא .4

 .שח לעבודה אחת שלמה  5000נציגים מעל  5וועדת מכרזים של  תיאור   

 .כל וועדה תכין  מפרט  )פלטפורמה( לקבל  הצעת מחיר 
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  הוסכם על הוועד .  -אילן דאי הציע להכשיר תיק נוהל עבודה 

 . כל מזמין עבודה יהיה אחראי בתחומו על הפיקוח 

הצעת מחיר מחויבת להוציא מכרז ולקבל אין צורך בוועדה, כל וועדה שצריכה לקבל  החלטה   

הצעות מחיר, את ההצעות מעבירים בצורה מסודרת למלכי עם ההמלצה במי  3

 .לבחור. אם זה לא ההצעה הנמוכה ביותר, זה דורש אישור יו"ר הוועד

 החלטה פה אחד

 העסקת קרובי משפחה : נושא .5

 ש"ח  .  5000איסור העסקת מקורבים מדרגה ראשונה שניה בעבודות של מתחת ל  תיאור   

 .אין כזה איסור, מגבלה. לא נראה שעלינו להגביל את עצמנו החלטה   

  דאי אילן( . 1בעד( 

 .)נגד )כל שאר הנוכחים 

 ההצעה נדחתה ברוב קולות.

  תיק נהלים : נושא .6

 הכולל נהלים מאז ועד היום ובכללהכשרת תיק נהלי עבודה מסודר   דיון   

 רעיון מבורך, אילן דאי הוסמך להכין  החלטה   

 החלטה פה אחד

  תשתיות וניקוז : נושא .7

      פוקס שלומי  ויהודה יפרח יקבעו פגישה  עם סגן ראש המועצה  לאחר חג חנוכה

 ויעלו בפניו את  הבעיות הניקוז בישוב ואת הסחף של הכורכר ברחוב ברבור 

 כאמור  בפתיח בדברי יו"ר הוועד .

 מדרכות : נושא .8

קיימת בעיית שקיעות ובליטות ,בפרט במדרכות   -ברוב המדרכות המשתלבות    :דיון והחלטות   

 השורשים מרימים את המדרכה . -שבמרכזן שתלנו עצים  

  ברחוב שחף ליד בית הכנסת קיים עמוד בלב המדרכה המפריע לתנועת הולכי

 ועגלות.הרגל 

  ,בקיץ הוועד החל בתיקוני המדרכות )מכיוון מערב למזרח( ברחובות: צופית

חוגלה, סלעית והצדדים:  אנפה ,עפרוני וכחל.   תיקון המדרכות ימשך לאחר  

 בדיקת התיקונים  ברחובות שצוינו לעיל . 

  יו"ר הוועד ביקש  מיוסי  איטח ראש וועדת חזות הישוב להוסיף את המדרכות

לן לערוך סיור , לתת עדיפות תיקון לרחובות בהן יש צורך בתיקון מידי לטיפו

 ולצאת למכרז .

 עומרי בן מאיר יצטרף לסיור המתוכנן של וועדת חזות הישוב.

    2019בניית תקציב   : נושא  .9

לצורך הכנת  2018כל ראש וועדה יקבל מהמזכירה עותק ממעקב כספים של שנת    דיון    

 2019תקציב שנת 

  את דרישות התקציב יש להגיש עד סוף חודש דצמבר לגלית 
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  2019בה נאשר את תקציב  – 2019בינואר,  27פגישת הוועד של פברואר תוקדם. 

 זולה  : נושא .10

המועצה בנה מבנה עץ לפעילות " גיל תיכון",  מבנה לפני כשנה הוועד בשיתוף   דיון   

 המכונה "זולה" .

  ת .והילדים ומועדון ההסתדרהמבנה נמצא בין  גני 

  הכוונות היו טובות אך בפועל אנו מקבלים תלונות מהגננות מהורי ילדי הגנים על

 וונדליזים, ולכלוך. בנוסף הילדים התחברו לחשמל באופן פרוביזורי . 

 לא צלחו , המדריך "הרים ידיים",   -הוועד ומדריך גיל תיכון  מולם   כל הסבר של

 הודה בכישלון וביקש לפרק את הזולה  .

 ? השאלה הנשאלת האם לפרק את הזולה או להעתיקה למקום אחר 

  אחראית וועדת הנוער .-גלית מבקשת שלא תתקיים הצבעה בהעדר ארבל  דולב 

 שוחח עם הנערים .אמיר ביקש לדחות ההחלטה ולאפשר לו ל 

 . שלומי הביע דעה  שצריך לפרק את הזולה ,  אך מוכן להמתין לניסיון של אמיר 

 . 17.12.18אמיר ישוחח עם הנערים ויחזור לוועד עם תשובה  עד יום ב'   החלטה   

 . במידת ויוחלט על פירוק הזולה הפרוייקט יבוצע עם בובקט 

 ביטוחים   : נושא .11

 

 

 

בקדנציה הקודמת התקבלה החלטה לקבל מכל ספק, בעל מקצוע ונותן שרות   דיון  

 לישוב ביטוח אחריות מקצועית .

  . יש קושי רב לקבל אחריות מקצועית לדוגמא ממרצה 

 החלטה    

 

  בכל הזמנה בעלת אופי פעילות מורכבת עם חשמל, אש, או עבודה בגובה יש לדרוש

 אחריות מקצועית. 

  אין צורך בביטוח אחריות   -בהזמנות  כגון מרצים, סטנדאפיסט, די.ג'יי

 מקצועית.

  . בקשה  לביטול ביטוח אחריות מקצועית נותרה בידי  יו"ר הוועד או מ"מ 

 חגיגות שמחת תורה : נושא .12

 הוועד התבקש לחזור לחגיגות שמחת תורה לכל בית כנסת בנפרד. דיון והחלטה   

ברוב קולות )גלית נמנעת(:  אנו ישוב אחד , תקציב אחד וחגיגה אחת, אוהבים את  החלטה   

 האחדות .

 

 

 

 

 יו"ר ועד היישוב  
 שלומי פוקס

 .מלכי פלגרישום הפרוטוקול: 


