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פרוטוקול ישיבת ועד הישוב עין שריד 05-2017
:
תאריך הישיבה
חברי ועד משתתפים :
:
חברי ועד שנעדרו
:
מוזמנים נוכחים

22.10.17
שלומי פוקס ,גלית קלאוס ,אילה רובינסון .
אורי בר מעוז ,יהודה יפרח ,שלמה עמר .דור סנדר.

.1

נושא

 :אישור פרוטוקול קודם
דיון והחלטה
פרוטוקול ישיבת ועד הישוב מתאריך  06.08.17יאושר בישיבה הבאה.

.2

נושא

 :מאזן בוחן לשנת
2016

.3

נושא


סיכום
והחלטה
 :עדכוני יו"ר
הוועד

בבדיקה שערכה גזברית הוועד הגברת קלאוס במאזן  2016התגלו אי התאמות בין מעקב
הוועד למאזן שהתקבל מרואת החשבון .
תקבע פגישה מלכי ומנהלת החשבונות לבדיקה גילוי ותיקון הפערים .

ביטחון



בשל פריצה בבית תושב ואי זמינות השומר בעת משמרתו
התקיימה פגישת שימוע עם חברת נץ חי ,נציגי הועד הציגו הטענות כלפי חברת נץ ,
חברת נץ מסרה הסברים לא מספקים ,אך התחייבה לשיפור .
הוועד במקביל בודק התקשרות עם חברות שמירה נוספות .
לקראת שנת  2018תתגבש החלטה.

תביעות



עקב תביעה מנהלית של תושב הישוב בנושא השערים  ,נאלצנו לשכור את שרותי עורך
דין אורי שמש ממשרד יצחק מיוחס ושות' לייצגנו .
לצערנו  ,תשלום הוצאות התביעה מכספי הוועד .



תביעת ד'–בטיפול המועצה  -הוועד אינו נתבע אלא באופן ייצוגי בלבד.



בשעה טובה ומוצלחת בשבוע הבא המועצה בשיתוף עם הוועד תחל בהקמת מגרש
הכדורגל.
הוועד יבדוק כיצד ניתן להגדיר באופן ישים את ההלוואה שהמועצה ביקשה .



גן זיו  -סוכם על חידוש גן זיו מתקציב מוניציפאלי – נמסרו  3הצעות למועצה .
ההצעה של חברת מתקני פסגות וכרמל נבחרה ויצאה הזמנת עבודה .

מגרש כדורגל

גני שעשועים
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תשלום  -סוכם  50%אחרי התקנת המתקנים ו 50%-אחרי קבלת התקן
(אחריות ביצוע מלכי ואילה רובינסון).

.4

נושא

.5

נושא



גן מגדל המים – גן מגדל המים יועתק למקום חדש ליד מגרש הכדורסל .
פרוייקט חדש באחריות אילה רובינסון.

מועדון הנוער



יצאה הזמנת עבודה מהמועצה לקבלן דאי אילן שהחל השיפוץ במועדון .

בית הקשיש



למרות פניות חוזרות ונישנות של הוועד למועצה על מצב בית הקשיש  .לא נעשה דבר
קונסטרוקטיבי  .קיבלנו בע"פ הבטחה מסגן ראש המועצה שהמועדון ישופץ במסגרת
תקציב השקעות של המועצה לשנת .2018
כדי לדעת סדר גודל של ההשקעה הנדרשת סוכם שהוועד יבקש הצעת מחיר ממהנדס.

עיקולים



הוועד יפנה למשרדי אורי שמש (באמצעות המזכירה ).

 :מיחזור שקיות
כתומות
דיון



מתקבלות תלונות חוזרות מתושבים על אופן ההתנהלות והפינוי של מיחזור השקיות
הכתומות.

סיכום והחלטה אילה תכין טיוטת מכתב למועצה והמזכירות תשלח המכתב בשם הוועד .
 :פסי האטה
ותלונות תושבים
בנושא בטיחות
דיון



החלטה

לזמן את רחל ברקן ויוסי דיין לבדיקת התלונות ,לומר סדר עדיפות לפי דרגת סיכון להתקנת
פסי האטה.

באחריות

מלכי לזמן הפגישה עם אחראי ויועצת התחבורה במועצה .
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תושבים כותבים ומדווחים לוועד בנושא בטיחות :כבישים צרים  ,היעדר פסי האטה,
חנייה בצמתים ואדום לבן  ,ילדים נוסעים באוברבורד ,ומהירות מופרזת של רכבים .

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
לשלוח אגרת לתושבים להודיע שפקחי המועצה יכנסו לישוב לאכיפה החל מחודש
נובמבר . 2017ולהורים להזהיר על נסיעה באוברבורד.

.6

נושא

.7

נושא

 :תקציב מד"ב
דיון

יעף העבירו סך של  ₪ 8,000לתשלום נוסף למד"ב  .לפי תחשיב של  ₪ 1,200בכל חודש החל
מחודש מאי  .2017חסר סך של  ₪ 1,600אשר ישולמו מתקציב הוועד .

החלטה

אושרה תוספת של  ₪ 1,600לתקציב הנוער שנת .2017

 :נושא שלא מן
המניין גיזום
עצים
דיון והחלטה

באחריות
רישום הפרוטוקול:
מלכי פולג
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 הוועד יפנה לתושבים באמצעות פקח המועצה לגיזום עצים הפולשים לשטח הציבורי
מלכי
יו"ר ועד היישוב
פוקס
שלומי
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