ועד

עין-שריד ,מועצה אזורית לב השרון

ת.ד ,151 .עין שריד
טל:

מיקוד:

09-7961156

40697

פקס09-7962967 :

www.ensarid.muni.il
פרוטוקול ישיבת ועד הישוב עין שריד 06-2017
תאריך הישיבה
משתתפים
נעדרים
נציגת המליאה
.1

נושא

:
:
:
:

03.12.17
שלומי פוקס ,גלית קלאוס ,אילה רובינסון  .אורי בר מעוז ,יהודה יפרח
שלמה עמר .דור סנדר.
פרידמן פלומן רוני

 :אישור פרוטוקול קודם
דיון והחלטה
פרוטוקול ישיבות ועד הישוב מתאריך  22.10.17, 06.08.17מאושרים בהתאם להערות
שהתקבלו .

 .2נושא

.3

נושא

.4

נושא

 :מאזן בוחן לשנת
2016
סיכום

והחלטה
 :עדכון יו"ר
סיכום
והחלטה

תביעה
מנהלית

יו"ר הוועד עידכן על שיפוץ מועדון הנוער ועצירת עבודת הקבלן המבצע.
המזכירות תוציא מכתב המורה על חזרת הקבלן לעבודה עם הגבלת זמן סיום עבודה .
 14יום לסיום וללא תוספת מחיר על הסכום שסוכם בעת הזמנת העבודה ע"י המועצה.
שרון אברהם נציגת הוועד לסיום הפרוייקט והיא תנחה את הקבלן.
תושב הישוב תבע את הועד בתביעת מנהלתית בעניין השערים  .בדיון – בית המשפט המליץ
לתובע למשוך את העתירה והתושב ביטל את תביעתו  .תביעות סרק כאלה עולות לנו
מכספי התושבים ממון רב!
אורי בר מעוז ביקש להצטרף לסיור עם רחל ברקן ויוסי דיין .
המזכירה התבקשה לתאם פגישה נוספת.

סימון אדום
לבן
 :תקציב 2018

עמוד  1מתוך 2

מאזן בוחן  2016מאושר



תקציב  2018בסך  ₪ 1,096,241הרצ"ב הוצג בפני הוועד  .להלן הערות הארות
והבהרות



ביטוח – המזכירות תבדוק ביטוח סייבר לשנת  ,2018והתקנת אנטי וירוס חדשניים
הקיימים בשוק.



תרבות – בשנה שעברה הושקע סכום כספי לרכישת מערכת מיקסר לחדר חזרות  ,הוועד
שואל האם נעשה שימוש בציוד והאם ניתן לפתוח חדר חזרות בישוב ? – לטיפול
המזכירות מול ועדת תרבות.



חזות הישוב – אין ועדת מתפקדת בתחום .
במסגרת תקציב  2017תוקצב סכום של  50,000ש"ח להעתקת גן שעשועים מגדל המים
ליד מגרש הכדורסל ,אך הפרוייקט לא קרם עור וגידים .
אילה התנדבה לדאוג לפרוייקט
ועד ישוב עין שריד
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נושא
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אילה ביקשה לקבל את תוכנית אב שערך האדריכל .
שרון אברהם התנדבה לסייע להקים וועדת חזות הישוב .
סיכום והחלטה גזברית הוועד תתקן את הסכומים  ,תעביר לעיון הוועד.
תקציב שנת  2018בסך של  1,096,241ש"ח מאושר .
 :מסים ושמירה
לשנת 2018
דיון



הוועד מתבקש לאשר את צו המסים לשנת  2018בתוספת חוק ההסדרים . 2.18%



הוועד מתבקש לאשר את היטל השמירה לשנת ( 2018כמו בשנת  2017לפי  ₪ 5.5למטר
לשנה) .

סיכום והחלטה מסי הוועד לפי  ₪ 11.32למטר לשנה  -מאושר .
שמירה לפי  ₪ 5.5למטר לשנה  -מאושר.
האצלת סמכות
הגדרת שליח
החלטה
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 .7נושא

 .8נושא
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 .10נושא

 .11נושא

 :השכרת מבנים
דיון

:

החלטה
ניקיון /פקח

כדי לקדם עבודות בישוב המזכירה ביקשה האצלת סמכות עד ל 1000ש"ח לעבודה.
הבנק דורש חתימת המורשים על טפסי הבנק לשם הגדרת המזכירה כשליחה של הוועד.
מאושר.



תושבים ביקשו לבחון את סכום דמי השכירות לאירועים פרטיים .



המזכירה בדקה סכומי שכירות בישוב הסמוך אלינו .

המחיר נשאר בעינו  500ש"ח באמצע השבוע .ולשישי -שבת  1500ש"ח  +ניקיון.

לא נידון
 :פינת פסולת כבדה
דיון והחלטה
 המועצה ביקשה לבחור פינה /מקום להשלכת פסולת כבדה.

מצלמות
סיכום
והחלטה

רישום הפרוטוקול:
מלכי פולג
עמוד  2מתוך 2



הנושא ידון רק לאחר תיקון המצלמות והוספת מצלמות בישוב.



המזכירות תבקש מהמועצה להשאיר מצב כקדמותו כלומר שהתושבים יוציאו פסולת
כבדה לפינות הגזם כפי שהיה מקובל עד היום.

המזכירה תקבל הצעות מחיר להשמשת המצלמות.
בהתאם להצעת המחיר תבחן הוספה של מצלמות.
הוספה של המצלמות תתבצע בשנת . . 2018
יו"ר ועד היישוב
פוקס
שלומי
ועד ישוב עין שריד

