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פרוטוקול ישיבת ועד הישוב עין שריד 02-2018
תאריך הישיבה
משתתפים
נעדרים
נציגת המליאה
.1

נושא

:
:
:
:

28.01.18
שלומי פוקס ,גלית קלאוס ,אילה רובינסון  .אורי בר מעוז ,יהודה יפרח
שלמה עמר .דור סנדר.
-

 :אישור פרוטוקול קודם
דיון והחלטה

 .2נושא

פרוטוקולי ישיבות ועד הישוב מתאריך  281.1.18מאושר רצ"ב עותק של הסכם
להחתמת ראש קבוצת כדורגל (סעיף  5לעיל).

 :עדכוני יו"ר
הוועד


הרחבה צפונית – אין התקדמות.

.3

נושא

תקציב



אין הערות לתקציב שנת  2018המתוקן.

.4

נושא :

ביטחון



היטל שמירה – הוועד יגבה את ההיטל שמירה ללא שינוי וכפי שגבה בשנת .2017
(הוועד פועל לפי הוראת שעה ולא יגבה מס שמירה על חנייה ,במידת הצורך הנושא יבחן
בשנית במהלך השנה).



חברת השמירה – הוועד שוקל החלפה של חברת השמירה  .הוועד קיבל הצעות מחיר .



בקשת תושב לקבל אישור התחברות למוקד – אין בסמכות הוועד לתת אישור.



מצלמות – במהלך שנת  2017הוועד קיבל  3הצעות לתיקון המצלמות ויפעל להוספת
מצלמות במגרש הכדורגל/כדורסל ופינת הגזם הסמוכה בשנת .2018



חברת שמירה  -הוועד יצא למכרז במהלך שנת . 2018



מצלמות – תיקון והתקנה ביצוע בתחילת שנת  2018באחריות אילן בן דוד.

סיכום
והחלטה

.5

נושא

:
מגרש כדורגל

עמוד  1מתוך 3



בשעה טובה חנכנו את מגרש הכדורגל.
הוועד דן בכיסוי הביטוחי  ,אחראי המגרש ,ושעות הפעילות במגרש:



אחראי  -דור סנדר אחראי על המגרש מטעם הוועד .



ביטוח  -חוגי המועצה ותושבי עין שריד מבוטחים בצד ג' של הביטוח הישובי והמועצתי.
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תושבי חוץ – ישחקו רק בקבוצות  ,לא ניתן לקבל ביטוח מאנשים פרטיים  .דור אחראי
להחתים כל ראש קבוצה על הסכם הרצ"ב ויקבל תצהיר בריאות בכתב מכל שחקן
המצהיר שידוע לו שעין שריד אינה אחראית ביטוחית .



עלויות והזמנות -:
מחיר לשעה וחצי משחק לתושבי חוץ בקבוצה (  ) 6X6יעלה  ₪ 300או  ₪ 30ליחיד
בקבוצה.


סיכום והחלטה

המזכירה תפתח בתוכנת הכספים ובהנהלת חשבונות סעיף הכנסות ממשחקי כדורגל
ותזמין שילוט בתיאום עם דור .


.6

נושא

תלונות בנושא מגרש הכדורגל יש להפנות לדור .

 :דת
דיון



התקבלה תלונה על רעש מהמשאבה של מקווה הגברים.



בית הכנסת אור החיים ביקש תרומה /תקציב מהוועד להשלמת פרוייקט הבניה .

סיכום והחלטה

.7

נדרש שילוט בשתי הכניסות המורה על שעות הפעילות וכללי התנהגות .

-

תלונות על המקווה יש להפנות לרב הישוב.
הוועד מאשר סיוע חד פעמי בסך של ₪ 5,000

יהודה יפרח והמזכירה יפגשו עם יוסי דיין ויבדקו את בקשת יוסי
סימון -
סימון
לחידוש המפות.
הכבישים ופקח
הזמנת פקח – לא נידון .
המזכירה תקבע פגישה בשלישית עם יוסי דיין.
החלטה

 .8נושא

 .9נושא

 :צרכניה
דיון



החלטה
מכתב
:
התחברות למוקד

הוועד דן במתן סיוע לצרכניה ובודק התכנות החזרת קבלת דואר רשום מהצרכניה.
באחריות אורי בר – מעוז.

נידון בסעיף ביטחון  4פסקה . 3
 .10נושא

 :תשתיות
דיון והחלטה

עמוד  2מתוך 3



בצומת עגור מצטברים מי גשמים בהעדר ניקוז כביש שחברת מי לב השרון סללה.



המזכירות תזמן פגישה עם להב איציק -מי לב השרון.
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 .11נושא

הזמנת תושבת
סיכום
והחלטה

רישום הפרוטוקול:
מלכי פולג

עמוד  3מתוך 3

 מוריה במני הציגה בפני הוועד את הצורך בהצבת פסי האטה ברחוב סנונית.הוועד מסכים עם התושבת ופועל למען הסדרת פסי האטה ברחוב סנונית .
מאחר והחלה בנייה ברחוב שקנאי (רחוב היוצא אל רחוב סנונית) ,יש צורך בשינוי המפה
כאמור בסעיף  -7הוועד יפגש עם יועץ התחבורה מהמועצה יוסי דיין לעדכון ובדיקת המפות.
כללי  -המועצה הבטיחה תקציב לפסי האטה בשיטת שקל מול שקל (ועד ומועצה ) בשנת .2018
יו"ר ועד היישוב
פוקס
שלומי

ועד ישוב עין שריד

