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פרוטוקול ישיבת ועד הישוב עין שריד 01-2016
מישיבת ועד אשר התקיימה ביום 8.2.16

:
תאריך הישיבה
חברי ועד משתתפים :
:
חברי ועד שנעדרו
:
מוזמנים נוכחים

8.2.16
שלומי פוקס ,גלית קלאוס ,אורי בר מעוז ,יהודה יפרח ,אילה רובינסון .
שלמה עמר  ,דור סנדר.
אילן דאי ,אילן בן דויד.

.1

נושא

 :אישור פרוטוקול מתאריך 27.12.15
דיון והחלטות :פרוטוקול ישיבת ועד הישוב מתאריך  27.12.15מאושר.
החלטה התקבלה פה אחד.

.2

נושא

 :עדכונים
הרחבה חדשה

.3

נושא

.4

נושא

.5

נושא



היתה וועדה ל .pre-rulingרוב התכנית עברה ,יש מעט תיקונים שיעשה האדריכל.
הנושא לדיון בפעם הבאה היא ההחלטה אם יהיו  3או  4יחידות לדונם .הערכה שבעוד
שנתיים מהיום נתחיל בניה של ההרחבה.

וועדה
מוניציפאלית



בוועדה המוניציפאלית הוחלט על תקציב שנתי ליישובים ,כל גן ילדים תקני ביישוב יתן
תקציב מוניציפאלי של  ₪ 80,000שיושקע במצלמות ביישוב ,בעיקר סביב פינות הגזם
ואזורים מועדים לבעיות.

 :מכולת
עדכון וסיכום

בעל המכולת מיום ראשון לא עמד בתנאי החוזה המלאים .לאחר ניסיונות לגשר על הפערים,
קבלנו היום מהמפעיל מכתב המודיע על רצונו לעזוב ולמצוא מחליף מתאים.
הנושא יבדק לעומק
החלטה
אורי
אחריות ביצוע
מיידי
לו"ז
 :מגרש הכדורגל – אילן בן דויד
עדכון
 תקציב של  ₪ 250,000מהמועצה אושר ,הוועד יוסיף  ₪ 100,000שלטובת פרויקט זה
שיהיה הפרויקט המרכזי שלנו ב .2016-יש נושאי הקמה ותחזוקה ,אחריות ונהלים שיש
לסגור לפני הביצוע .אילן בן דויד ואריק דוידי יהיו הפרוייקטורים שיטפלו בנושא זה.


יש תכניות שהכנו ,קבלנו מספר הצעות מחיר ראשוניות



התכנית היא לשטח המגודר ,הכולל את מגרש הכדורגל ובנוסף שטח כורכר לחניה

 המגרש יוקם תוך התחשבות באיכות החיים של התושבים.
משיכים לעבוד על התוכניות ,המכרזים .יש לסגור נושאי תחזוקה ואחריות מול המועצה
החלטות
שומי פוקס ,אילן בן דויד
אחריות ביצוע
ישיבת וועד הבאה
לו"ז
 :ביטחון – אילן דאי
דיון
 סיימנו פרויקט של רישות מצלמות ביישוב .ההפעלה היתה מאד מורכבת.
החלטה

עמוד  1מתוך 2



ריבוי פריצות ביישוב בתקופה האחרונה



לפנות לבן ביטחון לקבל הצעה לתגבור שעות בימי שישי משעה 19:00
ועד ישוב עין שריד
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אחריות לביצוע
רישום הפרוטוקול:
גלית קלאוס

עמוד  2מתוך 2



לקבל הצעת מחיר קבוצתית לאזעקה בסיסית שנציע לתושבים



הפעלת האמצעים שהכנסנו – תאורה ,מצלמות ציידים

 עידוד האנשים להצטרף למתמידים של מג"ב מה שיגביר את הנוכחות בעין שריד
אורי בר מעוז ,אילן דאי
יו"ר ועד היישוב
שלומי פוקס

ועד ישוב עין שריד

