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פרוטוקול ישיבת ועד הישוב עין שריד 05-2016
מישיבת ועד אשר התקיימה ביום 28.8.16

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

28.8.16
שלומי פוקס ,גלית קלאוס ,אורי בר מעוז ,יהודה יפרח ,אילה רובינסון ,דור סנדר .
שלמה עמר.
רוני פלומן.

 :גינת כלבים – הזמנת התושב רן רשלבך
דיון והחלטות :התושב והתושבים באיזור מבקשים ששטח ציבורי יוקצה לטובת גינת כלבים
העבודה דורשת יישור השטח.
יו"ר הוועד מוכן לשקול פרוייקט זה לאחר שיתבצעו הצעדים הבאים:

.1

נושא

.2

נושא

 :אישור פרוטוקול מתאריכים 26.6.16 ,25.5.16
דיון והחלטות :פרוטוקולים מישיבות ועד הישוב מתאריכים .26.6.16 ,25.5.16
החלטה התקבלה פה אחד.

.3

נושא

 :עדכונים
הרחבה

מגרש כדורגל

תביעה יוסי
טל
דו"ח חייבים

הקלות בבנייה
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רן יביא תוכנית והצעת מחיר  +סכמה שכוללת ספסלים ופח



רן יביא אישור של כל השכנים הגובלים עם השטח



רונן אלוני עזב את תפקידו....



הועלתה הקצאת בינוי בשטח קנדה ישראל מצפון הישוב .עין שריד מתנגדת נחרצות .ראש
המועצה מתנגד גם הוא והוא מבטיח שבתקופתו לא תהיה בניה רבוייה מצפון לעין שריד.
לטענתו ,הצעה כזו שכוללת סכומים גבוהים ,אינה יכולה לעבור ללא אישור המליאה.



כתב כמויות מסודר עבר לבעלי מקצוע וקבלנים להצעות מחיר.



במקביל ,המועצה העבירה את ההסכם בין המועצה והעמותה אל מול עין שריד .הוועד
סרב לחתום על ההסכם ,שכן לפיו אנו ,עין שריד ,אחראים על התחזוקה השוטפת.



דור :צור משה קבלו את הכסף ובנו את המגרש ,ללא חתימה על ההסכם.



לתחושת הצוות המנהל של הפרויקט ,אין לעמותה את התקציב הנדרש לתמוך בפרויקט.



ברצוננו לגרום לפרויקט לרקום עור וגידים ולקדם את הנושא.



לטענתו השטחים שלו שהופקעו לפני  30שנה ,לא פותחו במשך כל אותן שנים.



על מלכי לבקש שעו"ד המועצה ייצג גם אותנו.



החלטה :אורי ,רוני ואיילה יהיו מעורבים בבחינת האפשרויות לפיתוח השטח.



משרד עורכי הדין שלנו לא מתמחה בנושאי גביית חובות .הצעת עורכת הדין להעביר את
נושאי הגבייה לחברה שהיא עובדת איתה ומתמחה בנושא זה.



החלטה  :בהינתן שרק פיגורי תשלום של מספר חודשים מועברים לנושאי גבייה
מתקדמים ,הוועד מאשר את השימוש במשרד זה.



שרון אברהם מקבלת את התכניות לתת את דעתה המקצועית בטרם אישור הוועד.
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 :דשא ברחוב השחף
צריך להחליף את ראש המערכת שעלותו כ 8000-ש"ח .כרגע זה עובד עם חפירות ,שמים את
עדכון וסיכום
זה בצד.
ההחלטה התקבלה פה אחד ,להשאיר נושא זה עד להופעת הצורך.
החלטה
 :ניקיון ביישוב
עדכון
 יש עדיין הרבה תלונות על ניקיון היישוב.
החלטה :כל חריגות מקווי בניין יבואו לאישור הוועד

.4

נושא

.5

נושא

.6

נושא

.7

נושא

.8

נושא
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נושא



העבודה של מנקה היישוב לא מנוהלת היטב ,אין בקרה על העבודה שלו.



כמו כן ,התקציב  /שעות שהוקצו לא מספיקות ניקוי כלל היישוב.

 יש לקבל החלטה ואישור המועצה לבניית פינה לפסולת גושית.
לקבל אישור מועצה להקמת פינה לפסולת גושית .לקבל הצעת מחיר לחברת ניקיון.
החלטות
לקבל הצעת מחיר מהגנן לניקיון היישוב.
רוני
אחריות ביצוע
מיידי
לו"ז
 :כיכר האופניים – תיקונים חוזרים של הממטרות
דיון
 רכבים שעוברים על הכיכר הורסים את הממטרות.
החלטה

אחריות לביצוע רוני
מיידי
לו"ז
 :קולרים ברחבי היישוב
דיון והחלטה
 את הקולר ליד מגרש הספורט להשאיר
העתקת מיקום הממטרות

אחריות לביצוע
לו"ז
 :גני שעשועים
דיון
החלטה
אחריות לביצוע
לו"ז
 :ביטחון
דיון

החלטה
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 את הקולר ליד מתקני הכושר יש להשמיש.
מלכי
מיידי


עצומה של התושבים הוקמה לטובת העשרת גני השעשועים.



אישור של תחזוקה חודשית – חברה קבלנית ב  + ₪ 200מע"מ לגן שעשועים לחודש.

 כרגע אין תקציב להוספת מתקנים בגני השעשועים ,יילקח בחשבון בתקציב שנה הבאה.
מלכי
מיידי


יפתח חשבון בנק נפרד לטובת תקציב הביטחון והתנהלות תקציב הביטחון ינוהלו ממנו
החשבון יפתח עד .31.10.16



פתיחת שערים – ראשון מכל בית יקבל פתיחה בחינם .נוער מקבלים הנחה .גם לשכירות.



התקבלה החלטה פה אחד.
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נושא

 :מיקום המזכירות
דיון

החלטה

אחריות לביצוע
לו"ז

רישום הפרוטוקול:
גלית קלאוס
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מלכי מבקשת לעבור מהמקלט בשל התנאים הקשים בו.

נבדוק נושא קרוואן ,השמשת בנייה בקומה ב' או שימוש בחדר אחר במועדון הנוער.
מלכי
מיידי
יו"ר ועד היישוב
שלומי פוקס

ועד ישוב עין שריד

