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פרוטוקול ישיבת ועד הישוב עין שריד 6-2016
:
תאריך הישיבה
חברי ועד משתתפים :
:
חברי ועד שנעדרו
:
מוזמנים נוכחים

11-09-2016
שלומי פוקס ,גלית קלאוס ,אורי בר מעוז ,יהודה יפרח ,אילה רובינסון .
שלמה עמר .דור סנדר
רוני פלומן ,דרור יגאל אלפסי

 :אישור פרוטוקול
דיון והחלטות :פרוטוקול ישיבת ועד הישוב עם התיקון של רוני מתאריך  28.08.16מאושר.

.1

נושא

.2

נושא

 :עדכונים
מכולת
שמירה

.3

נושא

 :רענון מכרזים
דיון

.4

נושא

.5

נושא

החלטה התקבלה פה אחד.

החלטות
אחריות ביצוע
לו"ז
 :בעיית חנייה
דיון

החלטה

 :חדרי הנוער
דיון
החלטה
אחריות לביצוע

עמוד  1מתוך 2

שוכר חדש למכולת נמצא בקשר עם הוועד על תנאי השכירות ולקראת סגירה.
כחלק מרענון המכרזים ,הוועד מנהל משא ומתן עם חברת ביטחון חדשה ,בנוגע לתנאי שמירה
ופיקוח.
 נצא לרענון מכרזים בכל התחומים – גנן ,תחזוקה ,ניקיון ,ביטחון
החלטה התקבלה פה אחד
מלכי – להפעיל ראשי תחומים
לישיבה הבאה
החלטה התקבלה פה אחד


א -ברחוב אנפה חסרה חניה ,תושב ביקש להוריד פס גינון ולהקצות לחנייה.



הבקשה הועברה ליועץ תחבורה



ב -בקשה ברחוב עגור ליד כיכר האופניים – בקשה להוסיף הצלה בתחנת ההורדה .השטח
שם צר מאד והצלה לא תאפשר מעבר בכביש ,הנושא כבר נידון עם יועץ התחבורתי בעבר
וסורב.



ג -פניה של התושבים לוודא אישורים קודמים של הוועד בנושאי חניה .וועד עין שריד
מעולם לא אישר חניה על המדרכות ולא בסיבובים .לכן נצבעו האיורים האסורים לחניה
באדום לבן .כל מי שיחנה שלא כחוק יקבל דו"ח.

א -נמתין להמלצות היועץ ונדון שנית.
ב -מלכי תעדכן את התושבת.
החלטה התקבלה פה אחד


צוות מנהל של הנוער פנה בבקשה לצבוע את חדרי הנוער.

 נפנה לאחראי תחזוקה לקבל הצעה ,ונשקול להשתמש במתנדבים.
מלכי
ועד ישוב עין שריד

ועד

עין-שריד ,מועצה אזורית לב השרון

ת.ד ,151 .עין שריד
טל:

מיקוד:

09-7961156

40697

פקס09-7962967 :

www.ensarid.muni.il
לו"ז
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נושא
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נושא

 :גני שעשועים
דיון
סיכום
 :מצב תקציב
דיון

רישום הפרוטוקול:
גלית קלאוס

עמוד  2מתוך 2

מיידי
החלטה התקבלה פה אחד
 בעקבות עצומה של תושבי עין שריד הועברה הפניה למשרד הפנים .בתגובה התקבל מכתב
של מנכ"לית המועצה שמסיר אחריותם ומסלף את העובדות.
מכתב תשובה של הוועד ישלח למשרד הפנים וכל מכתבי הנושא יפורסמו לתושבים.
 יש להוציא דו"ח מעודכן של התקציבים – כולל ביטחון .הגזברית תשלח ליו"ר הוועד.
יו"ר ועד היישוב
פוקס
שלומי

ועד ישוב עין שריד

