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פרוטוקול ישיבת ועד הישוב עין שריד 03-2016
מישיבת ועד אשר התקיימה ביום 25.5.16

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

25.5.16

שלומי פוקס ,אורי בר מעוז ,יהודה יפרח ,אילה רובינסון .
שלמה עמר  ,דור סנדר ,קלאוס גלית
פרידמן רוני  ,דוידי רינת

.1

נושא

 :אישור פרוטוקול מתאריך 27.3.16
פרוטוקול ישיבת ועד הישוב מתאריך  27.3.16עם ההערות של אורי מאושר.
דיון
והחלטות:
החלטה התקבלה פה אחד.

.2

נושא

 :עדכונים

.3

נושא

 :גני שעשועים – הזמנת התושבת רינת דוידי
רינת ביקשה לדעת מי אחראי על גן שעשועים מגדל המים וביקשה את עזרת הוועד להפיץ בדואר
עדכון
אלקטרוני עצומה לשיפור גני השעשועים .
וסיכום
יו"ר הוועד הסביר שגן מגדל המים נמצא בחזקת המועצה .נתן את ברכת הדרך לעצומה ואישר
להפיץ במייל הוועד .
מיידי
לו"ז

.3

נושא

 :חידוש צו מסים והיטל השמירה לשנת . 2017
הנחיות המועצה לאשר את צו המסים והיטל השמירה לשנת  2017בחודש יוני ולא בסוף שנה כפי
עדכון
שהיה נהוג עד כה.
וסיכום
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שער עין שריד מכיוון עין ורד  -נשאלה שאלה מדוע השער טרם תוקן .יו"ר הוועד ציין שהחלטה
בישיבה הקודמת היתה להגיש תביעה נגד חברת הביטוח של הרכב הפוגע  .התהליך מתמשך .
יו"ר הוועד הבהיר שתמיד יוכל לתקן את השער מכספי הוועד  ,מעדכן שהתהליך בעיצומו .
אילן דאי בליווי של אורי בר מעוז מתנהל מול הביטוח .יש דוח שמאי .ובהגיע המסמך המקורי
של היועץ המשפטי ישלח לחברת הביטוח.
יהודה מציע במקביל להגיש תביעה באמצעות היועץ המשפטי של הוועד.
סוכם שיו"ר הוועד ישוחח עם היועצת המשפטית והאחרונה תוציא מכתב לחברת הביטוח
ותצרף את דו"ח השמאי על הנזקים .



מחשב – הוועד רכש מחשב חדש .החלטה על רכישת המחשב התקבלה בשנה שעברה עקב
התיישנותו -בלאי שוטף ועקב ווירוס הכופר שתקף את מחשב המזכירות בתאריך . 30.3.16



דוח כספים  – 2015רואה החשבון ביקשה ארכה עד ל . 20.6.16הארכה אושרה על ידי גזבר
המועצה.



חגים ואירועים – סוכם להוציא מכתבי תודה לכל המשתתפים שתרמו להצלחת האירועים.



בור בגן זיו – (נושא מישיבה קודמת) המזכירות פנתה למועצה  ,טרם התקבלה התייחסות.
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מס הועד המקומי –
הועד המקומי מאשר את צו המיסים לשנת  2017שהינו צו המיסים לשנת  2016בתוספת של
התוספת המאושרת בחוק ההסדרים בגובה .1.77%

שמירה -
הועד מאשר את תקציב השמירה לשנת  2017בגובה  318,332ש"ח לפי  5.5ש"ח למ"ר.

.4

נושא

.5

נושא

ההחלטה התקבלה פה אחד
החלטה
 :גינון – דשא ברחוב השחף
עדכון
 מערכת ההשקיה בדשא ברחוב השחף התמוטטה  ,עלות התיקון כ . ₪ 23,000
 רוני הציעה לשתול שתילים חסכנים במים במקום הדשא .
יהודה יבדוק הוזלת העלויות לתיקון מערכת ההשקיה בדשא.
יהודה

החלטות
אחריות
ביצוע
מיידי
לו"ז
 - :תאורת רחובות השלמה
דיון
 המועצה אינה מוכנה להחליף פנסים שבורים או להוסיף תשתיות של עמודי תאורה .

החלטה
אחריות
לביצוע
רישום הפרוטוקול:
מלכי פולג
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מדובר בפנסים שבורים בשכ' המזרחית.



הוספת תאורה בשביל סלעית .

 לקבל הצעות מחיר להחלפה והתקנת פנסים חדשים .
מלכי
יו"ר ועד היישוב
שלומי פוקס
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