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

12-01-2017
שלומי פוקס ,גלית קלאוס ,אורי בר מעוז ,יהודה יפרח ,אילה רובינסון .
שלמה עמר ,דור סנדר
רוני פלומן ,שרון אברהם ,גלית סנדלר ,ינון דולב

 :אישור פרוטוקול מישיבה קודמת
דיון והחלטות :פרוטוקול ישיבת ועד הישוב מתאריך  20.11.2016מאושר.

.1

נושא

.2

נושא

 :עדכונים

.3

נושא

 :תקציב 2017
דיון

החלטה התקבלה פה אחד.
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יש שוכר חדש למכולת ,התחיל את תקופת השכירות ב .1.1.17יתחיל פעילות במכולת
בהקדם .אורי אחראי על התקשורת עם המכולת ועל ההתנהלות מול השוכר .נא לעבור
בכל נושא דרכו.



בן ביטחון – חברת השמירה היוצאת – לא מוכנים לתת קודים להעברת המוקד,
בינתיים לא מעבירים להם את הכסף שמגיע להם על החודש האחרון.



נץ – חברת השמירה החדשה – כבר בחודש הבא יחוברו את התושבים לנץ .כמו כן,
החל מחודש הבא יהיו גם סיורים בשעות הבוקר.



מלגות של סטודנטים הוצעו לבני המושבים אך לא אושרו לבני עין שריד ,בהיותה
יישוב שאינו מושב .יו"ר הוועד פנה לראש המועצה וקיבלנו אישור גם לבני היישוב.



סיכום תקציב  – 2016לאחר שקיבלנו השנה מהמועצה סכומים של  ₪ 80,000לערך,
סיימנו עם יתרה תקציבית ,איתה אנו מתכננים פרויקטים ביישוב ,ביניהם מגרש
הכדורגל.



הכנסות צפויות עודכנו לפי תעריפים קבועים ,שמתעדכנים מדי שנה ,ומ"ר מעודכן
ל.12/2016



ביטחון – הוסף תקציב לשעות חברת שמירה לעוד שעות ביום.



גינון – הוספת תקציב לטובת ניקיון שיספק בן גינון ,יש לבדוק את ההוצאה הנדרשת
לנושא .החלטה לעבור לקבל שירותים שלהם .לצורך כך ירד תקציב פרחים עונתיים.



חזות יישוב – רוני לוקחת על עצמה הובלה של חזות היישוב.



מנהלתיות – הוועד הבטיח בשנה שעברה להעלות למזכירת הוועד את השכר גם השנה,
כדי להשלים את מחויבותנו למלכי ,הוחלט להעלות לה את השכר ב.5%



תחזוקה – הוספת תקציב לטובת תחזוקה ותקן גני שעועים .הוחלט לעבור למודל של
מחירון משלושה ספקים לטובת התחזוקה ביישוב .יפרח יבנה את המחירון.



תרבות – תקציב תרבות אושר לאור ההוצאות בשנה האחרונה ,אירועים כמו סוף קיץ הם
אירועים שהשתרשו בעין שריד .כמו כן ,וועדת תרבות מעוניינת לרכוש מערכת לחדר
ועד ישוב עין שריד
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חזרות ,לטובת "הצרחנייה" שמופיעה בוועדת תרבות ,לטובת הנוער ובכלל .המערכת
כוללת מיקסר ,רמקולים ואוזניות .המערכת תהיה באחריותו של ינון דולב ובאחסון אצלו.
הצעה להצבעה



מס הועד המקומי



הועד המקומי אישר בישיבה מתאריך  25.5.16את צו המיסים לשנת  2017שהינו צו
המיסים לשנת  2016עם התוספת המאושרת בחוק ההסדרים בגובה .1.77%



הוועד אישר גביית מס וועד לפי התעריף המעודכן לשנת .2017



שמירה



הועד אישר בישיבה מתאריך  25.5.16את תקציב השמירה לשנת  2017לפי  5.5ש"ח למ"ר
ומעדכן בישיבה זו את הסכום לפי המ"ר המעודכן נכון ל ,12/2016תקציב השמירה
המאושר.₪ 327,997 :



הוועד אישר גביית מיסי שמירה לשנת .2017



אישור סכומי התקציב:

סכום תקציב הביטחון לשנת ₪ 327,997 :2017
סכום תקציב אחר לשנת ₪ 767,552 :2017
 סך כל התקציב המאושר לשנת ₪ 1,095,549 :2017
תקציב  2017אושר  -פה אחד
החלטות
נושא  :תכניות של הראל מנור
.4
דיון
 התכנית מאושרת באופן עקרוני ע"י הוועד בכפוף למכתב התחייבות של התושב כי לא
יהיו לו טענות כלפי וועד עין שריד אם וכאשר יבוצע פיתוח של הרחוב ובמידה ולא יתאים
לגובה הבית בפועל .בנוסף ,הוא מתחייב לשלם את דמי הפיתוח אם וכאשר יידרש לכך.
החלטה התקבלה פה אחד
החלטה
יו"ר ועד היישוב
רישום הפרוטוקול:
פוקס
שלומי
גלית קלאוס
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