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 16.05.18 : הישיבה תאריך  
 יהודה יפרח, רי בר מעוזאו . אילה רובינסון, גלית קלאוסשלומי פוקס,  :     משתתפים     
 .דור סנדר שלמה עמר.  : נעדרים    
 פרידמן פלומן רוני  : נציגת המליאה  

 דאי אילן ,   :  אורחים    
 עד לסיום דיון שטח חום . -טל שדה. 

 רק בדיון על בית הכנסת. -חימה יוסי פאיטח יוסי, אדרי מאיר, אטיה שרון ,  הרב יפרח אשר, 
 

 אישור פרוטוקול קודם : נושא .  1  

רצ"ב  עותק של הסכם  להחתמת  -מאושר     28.1.18   ת ועד הישוב מתאריךוישיבפרוטוקול  הדיון והחלט   

  לעיל(. 5ראש קבוצת כדורגל )סעיף 

        
 והערות עדכוני   : נושא .2   

  הוועד יו"ר 

   

  

 ברכות  

 

 הרחבה 

 הצפונית

 

 

   

 

 

 

 

הצהרת ניגוד 

 עניינים

 

 

 

 

 מגרש גולף

 

 

 

 

 

 . הוועד מברך את חבר  הוועד דור סנדר על נישואיו ומאחל לו את מיטב הברכות 

 

  אין התקדמות להרחבה בצד הצפוני של הישוב    –הרחבה צפונית  . 

 .נוכחים  כי בעבר  היו דיונים  עם המועצה והוסכם על  הרחבת הישוב תזכר ההועד 

  ולא אושרה . התוכנית הוגשה ע"י המועצה למשרד הפנים

 . בהגדלת יחידות דיור בישוב יש מגבלה   35פי תמ"ה על מסתבר ש

 הישוב   לכן אין  אישור  להגדלת ,בזמן להגדלה /או לא פעלה והמועצה התמהמהה בהגשה 

 מצפון לישוב .   נוספות  יחידות 120ב  

נענה שלא היו  –לשאלת החבר בר מעוז מדוע לא הוזמן לישיבות בנושא ההרחבה כמסוכם 

  ישיבות וכאשר יהיו יוזמן.

 

   עלה בנושא רכישת מגרשים בהרחבה הצפונית, נים  /ניגוד עניי ניגוד אינטרסים אישיים

  מעוז הצטרף לבקשה -חברת המליאה ביקשה וחבר הוועד אורי בר  .בהתכתבויות בדוא"ל

הצפונית  ין אישי בהרחבהשחברי הוועד וחברת המליאה יצהירו שאינם בעלי עני

 .  המתוכננת

מגרשים בהרחבה  בעלי אינםחברי הוועד הנוכחים וחברת המליאה הצהירו כי כל 

 ואין להם אינטרסים  אישיים בפעילותם בהרחבה.  המתוכננת

 

 העבר האם הועד הביע הסכמתו למגרש גולף בשטח קנדה  המזכירה תבדוק בפרוטוקול

 ישראל. 

  גולף בשטח של קנדה ישראל מגרש גדות לתכנון שאין לו התנמאשר )או מאשרר( הוועד

 ות הבאות:בהסתייג



 
  

 ועד ישוב עין שריד    4 מתוך 2 עמוד

 השרון  לב  מועצה   אזורית   שריד,-ועד      עין

 40697מיקוד:                    ,  עין שריד  151ת.ד. 

 09-7962967פקס:                09-7961156טל:     

www.ensarid.muni.il              

 

 

 גן ארועים 

 

 

 

 

סיכום 

 והחלטה

 .ועד עין שריד יהיה שותף בתכנון ותינתן לו זכות וטו על התוכנית 

 יהיה מצפון למגרש וי ודר הבנייה , במידה ויהיה בינוי רד לגוויה בצמולא תוקם בנייה ר

 הגולף.

 

 כי הדיון בבית המשפט בנושא גן אירועים  הועבר    - לשאלה החברים יו"ר הוועד עדכן

, רעש, חנייה-תשתיות  מטרד  לועדה המחוזית . הוועד בזמנו הגיש התנגדות בטענות  ל

 וכו' . הסעות 

 

 .טיוטת המכתב  תעביר ו/או   בנושא מגרש הגולף  המזכירה תבדוק האם יצא מכתב

   

   3. 

  

 . 2018מתחילת שנת ואת חוגי המועצה פועל ומשרת את הישוב  מגרש הכדורגל   מגרש כדורגל  : נושא  

  כנדרש בפרוטוקול הקודם.שעות פעילות והנחיות ,  –הוצבו שלטים 

  כי המועצה מתחזקת את המגרש  , וועד -מועצהסיכום   קיים. 

  ש"ח 15,000צפי עלויות התחזוקה כ . 

  משחקי ה מגובהוועד התחזוקה מההכנסות שלהשתתף בהוצאות המועצה ביקשה מהוועד

 .חיצוניות( ההקבוצות )

  ו"ר וגזברית הוועד דוח הכנסות מתחילת השנה . לי מתבקשת לשלוח המזכירה 

  כמסוכם ע"ח המועצהתבוצע התחזוקה   -ויהיה צורך בתיקונים/תחזוקה במידה , 

 בתחילה.

 

 

 

סיכום   

 והחלטה

 המועצה לאחר קבלת הדוח מהמזכירות .ו"ר  וגזברית הוועד יבחנו בקשת י 

  

 שטח חום     : נושא .4 

  

  

 

 דיון   

 

 

 

 

 

 

    ממוקם ברחוב שחף  בין רחוב סייפן לסנונית. שטח חום  

     להשיב לו המגרשיםבבית דין  הגיש עתירה של השטח המקורי  הבעלים . 

  המועצה וכדי לא להפסיד את המגרשים , המועצה תכננה תוכנית  בהמלצת עורכי דין

 (.ראשונית ליעוד השטח )רצ"ב

   לפועל. התוכנית לא יצאה אך  וגית בשטח, בעבר תוכננה גינה אקול 

   יקח מה שייכנס לפרוגרמה הזמנית יכול להתגשם לכן חשוב שהוועד  "כל   -שדהטל 

 .  "חלק פעיל בתכנון     
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       נציגי הוועד במועצה . ומבקשים להיות  מבקשים דיון מסודר  -בר מעוז , והתושב שדה. 

 נענו בשלילה. –עצמאית מהמועצה קו האם לוועד כסף לממן תוכנית בינוי בד       

  

 

 

 

 

 

 סיכום והחלטה  

         

 . טל שדה רובינסון אילה ועם  יוביל צוות חשיבה  –בר מעוז 

 שטח החום. עתידי ב תכנון ל  –לתכנון ובנייה עם מהנדס המועצה והוועדה  ויפגש 

  

 בית הכנסת  : נושא  .5

    

. סת אור החיים בית הכנסיום פרוייקט הרחבת הציג בפני הוועד תוכנית לאיטח יוסי   דיון   

לנכים .   במטרה לרווח את בית הכנסת למתפללים  ולהנגישו -שהחל לפני שנים פרוייקט 

יוסי סיפר כי ראש המועצה נפגש עם וועד בית הכנסת  והבטיח להשתתף בהוצאות בסך 

ת וועד בית הכנס ראש  המועצה  יעביר כספים אך ורק לוועד הישוב .  . ₪ 150,000של 

כתב מכתב  למועצה המצ"ב ומבקש שהוועד יוציא מכתב מטעמו כי מוכן לקבל את 

 כנסת. הכספים ויעבירם לוועד בית ה

  בין בית הכנסת לוועד  .  מלאציין שבקדנציה הנוכחית יש שיתוף פעולה  –יו"ר הוועד

 הוועד יקדם הבנייה .  מטרת סיום נוספים ל ₪ 5,000ואף תקצב ב בעבר  סייעהוועד 

 לא הכנסת ,  כדי שהסכום שינתן לבית  להיעשות באופן מסודר בקשה אך הנושא חייב ה

 למען הישוב.שהמועצה אמורה להעביר תקציבים אחרים ירד או יפגע מ

ויציין הסכמתו  הוועד יוציא מכתב למועצה , שיברך את החלטת ראש המועצה על התקציב  והחלטה סיכום   

בהמחאה ולא  גיעועצה ימשהסכום מהבמכתב יצויין לבית הכנסת  ייעודילקבל תקציב 

 הוועד במועצה. של  בפעולת רישום  בכרטסת חו"ז

 

  שדה תעופה  : נושא .6

הצטרפות  –נגד שדה התעופה  מאבקל קבל תקציבלבמייל בבקשה  פנתה לוועדחברת המליאה   דיון       

 . לרכישת שלטים  משותפת עם ישובים  הסמוכים אלינו

 . באזורנו שדה תעופה להקמת הסתברות נמוכה עדכנה שנכון להיום  ה

 .  הסמוכים ישובים היחד עם ככל הנדרש  הוועד ישתתף במאבק  החלטה    

  וידון בשנית  במידת הצורך . א' בשלב  ₪ 4,000תקצב סך של הוועד מ

     

   חשמל  : נושא .7   

 עקב פניות תושבים נבדקה אפשרות להוסיף תאורה במקומות כלהלן:  דיון     

 שביל  צוקית סלעית חוגלה .

 גן זיו .

 בבמה .בדשא 
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 . חברת המליאה מציינת שיש תוכנית במועצה לעבור ללדים 

 

 לקחת הצעות מחיר רק לשביל   החלטה    

     

  8.   

 

 גיזום  גינון  : ושאנ

 וניקיון  

על חשבונה  ומשפחת בדש מרחוב צוקית מבקשת לגנן את השטח הציבורי ליד ביתה   דיון      

 .הציבוריים. מבקשת שהוועד יחבר את המים למיםו

  בשביל הצפוני . השתיליםהשנתי את  מתבקש  להוסיף לגיזום הועד 

  בתקופת הרמדאן לא נעסיק את קבלן הגינון בנושא ניקיון .אחראית הגינון ממליצה כי 

 

 ברחוב צוקית  מאושר . גינוןה       החלטה    

 . ושרבתקופת הרמדאן מאהניקיון הפסקת        

 לקבל הצעות מחיר מאפוטה. –גיזום 

     

 מרכז מוסיקה : נושא .9 

 

 

 

רכזת המוסיקה פנתה לוועד בבקשה להשמיש  את "מקלט המוסיקה" לחדר מוסיקה    דיון    

 )רצ"ב מכתבה(.

 

 לתאם  פגישה עם יו"ר הוועד .  החלטה    

 

  ביטוח  : נושא .10

/רשלנות ספק ביטוח אחריות שלא ניתן ללאור אירועי תרבות האחרונים ותלונות ספקים    דיון     

  מקצועית, 

 

  .בדק תכל בקשה לביטול אחריות /רשלנות מקצועית  החלטה    

 אחריות מקצועית בידי יו"ר הוועד  בלבד.הסמכות לביטול 

 

 לא נידון  ביטחון  : נושא     .11

  רישום הפרוטוקול:     
 מלכי פולג

 יו"ר ועד היישוב 
 פוקס        שלומי

 


