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 7201-04 ת ועד הישוב עין שרידפרוטוקול ישיב
 

 6.8.17 : הישיבה תאריך
 . אילה רובינסון ,יהודה יפרח ,אורי בר מעוז, גלית קלאוסשלומי פוקס,  : משתתפיםחברי ועד 

 דור סנדר שלמה עמר. : נעדרוחברי ועד ש
  : נוכחיםמוזמנים 

 

 אישור פרוטוקול קודם : נושא .1

  מאושר 28-05-2017פרוטוקול ישיבת ועד הישוב מתאריך  הדיון והחלט   

 פה אחד.התקבלה החלטה     

        
 עדכונים  : נושא .2

 . 2017נציגת המליאה עדכנה כי נדרש תגבור בתקציב המד"ב לשנת   נוער   

 יעף בבקשה למימון ההוצאה. ועד הישוב ופנינו ל 

  חד פעמי.  ₪ 8,000יעף יעבירו סך של 

  המד"ב .תגבור הוצאות וועד עין שריד מודים ליעף על השתתפותם  במימון 

מחסומי    

 ביטחון

 הביטחון סומי מחהיתרים ללהסדרת ציון יעקב  של הצעת המחיר את הוועד מאשר  

 2017המחיקה מתוכננת עד לסוף אוגוסט  –טרם נמחק הסימון אדום לבן ברחוב דרור   חנייה     

  מטר בכל צד 6בחלק מהצמתים לא נצבע  בסימון  אדום לבן או לא הושלמה צביעה של 

 מלכי תשלח  את מפת התמרורים לעיון חברי הוועד 

  חונים  כחוקבתום הצביעה והמחיקה הועד יוציא מכתבי התראה ויניח על רכבים שאינם 

 הרחבה  : נושא .3

הוועד לקבל מכתב הסכמה ממבקשים לוועד וקנדה ישראל פנו באמצעות ראש המועצה     עדכון     

 להקמת מגרש גולף . 

   הוכן מסמך  טיוטה , הוועד מבקש מהחבר אורי בר מעוז להוסיף את הערות שהועלו בדיון

 הוועדלערוך ולשפר את המסמך ולהביאו לעיון ואישור 

  . המועצה התבקשה לאשר התוכניות במליאת המועצה .התוכניות עברו למשרד הפנים

 ממתינים לאישור בניה.

 אורי בר מעוז יכין מסמך לעיון ואישור הוועד  -מגרש גולף  אחריות ביצוע   

 מיידי  לו"ז   

 

 מגרש כדורגל  : נושא .4

  .מגרשלהקמת ה  במכרזקבלן זוכה  נבחר  דיון   

 ישוב לקבלת ועד הפנתה ל המועצה,  ₪ 100,000ניתן לחרוג מהתב"ר ולמועצה חסר כ לא

     .מעורך דין  בתנאי לקבלת   מסמך משפטי מחייבוואה, התנגדות להלאין  לועד .  הלוואה 
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  יבדק אם קיים נוהל מתן הלוואה , חברת המליאה הציעה לבדוק מול מבקר המועצה

 .וישובים אחרים

  הוועד במועצה. תואה מחובוובחוזה יוכנס סעיף שלא ניתן לקזז את ההל 

   חברת המליאה רוני תבדוק הנוהל 

 ועד עין שריד מאשר ההלוואה בכפוף לבדיקה המשפטית  והחלטה סיכום   

 גני שעשועים  : נושא .5

נתבשרנו  מגדל המים .גן זיו וגן ב להוספת מתקנים על החול הקיים הצעות מחיר  3קיבלנו   דיון     

לא ניתן לעשות השלמה על חול משום שעל ידי החברה הזוכה כי לא ניתן יהיה לקבל תקן 

שח  150,000מול  ₪ 200,000י. העלות של שני הגנים מעל טנטיאלא רק על משטח ס

 .שהוקצבו 

 הפרויקטשהתקבל מהמועצה השנה לטובת תקציב המוניצפילי לממן פרויקט זה מתוך ה   החלטה    

 .  במגדל המיםשבמקום גן השעשועים  לשדרג את גן זיו ולבנות במרכז הישוב גן חדש

 .2017-2018לפרוס את העלות לשיפור שני הגנים על פני השנים 

 גינת כלבים  : נושא .6

 .נדחתה –הבקשה להקמת גינת כלבים  החלטה     

 חוק ההסדרים : נושא .7

 .על פי חוק ההסדרים מאושרת  2018העלאת המסים לשנת   והחלטהדיון     

     

  רישום הפרוטוקול:     
 מלכי פולג

 יו"ר ועד היישוב 
 פוקס        שלומי

 


