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פרוטוקול ישיבת ועד הישוב עין שריד 2019-02
מישיבת ועד אשר התקיימה ביום 14.2.19

תאריך הישיבה
חברי ועד משתתפים

:
:

חברי ועד שנעדרו
מוזמנים נוכחים

:
:

.1

נושא

:

.2

נושא

:

14.2.1902
שלומי פוקס ,יהודה יפרח ,עומרי בן מאיר ,אמיר דוידי ,ארבל דולב ,גלית
קלאוס,
אילן דאי
יוסי איטח ,ליאור גרונדשטיין
רוני פלומן ,רינת דוידי ,טוהר אטיאס ,איציק חן ,גלית נוי ,עומר אמיתי וינון דולב

אישור פרוטוקול מתאריך .6.1.2019
דיון והחלטות:

פרוטוקול ישיבת ועד הישוב מתאריך  .06.01.2019מאושר.
החלטה התקבלה פה אחד (אילן דאי הגיע לאחר ההצבעה)

עדכונים של היו"ר
מכולת

רמי לפני שבוע שלח מכתב עם טענות כלפי התנהלות התושבים וביקש
לעזוב את המכולת.
הועד אישר לרמי לעזוב את המכולת ,כבקשתו .רמי ביקש להביא מישהו
אחר במקומו .הועד לא מאשר זאת כי זה אינו כלול בתנאי החוזה שלו.
בהתייעצות עם עורך דין הועד נשלח לרמי מכתב וניתנה לו אורכה עד
 1.5.2019לעזוב את המכולת.
בזמן הזה הועד מחפש גורם אחר שיסכים לנהל את המכולת לפי
קריטריונים שהוגדרו.

מועצה אזורית

היו דיונים על קיצוצי תקציב במועצה .הוחלט שכל יישוב יצטרך להתייעל
בצריכת החשמל במבנים הציבוריים .אם חסכנו יותר מהיעד – היתרה
תועבר אלינו .אם חסכנו פחות – יקזזו לנו מהכרטיס במועצה.
במועדון מתקיימים חוגים של המועצה – צריך להבין איך מכמתים את זה.

גזם

דרישה לחסכון בתחום הגזם הגיעה ממנכ"לית המועצה וסגן ראש
המועצה.
צריך לצמצם פינוי גזם אחד (במקום  4פינויים בחודש ,יהיו רק  3פינויים
בחודש).
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אם לא נרצה לקזז את מספר הפינויים בחודש זה יהיה על חשבון תקציב
הועד.
ועדות היישוב

אילן ביקש להתפטר מכל הועדות שהתנדב אליהם ,כי לטענתו אינו מוזמן
לשום פגישת עבודה .ראשי הועדות מתבקשים לדווח היכן צריכים עוד
אנשים ואם צריך להוציא קול קורא למתנדבים למילוי מקומו.

.3

נושא

:

.4

נושא

:

.5

נושא

:

סיום שיפוץ בית הכנסת וכספים שמוחזקים
עדכון וסיכום

שיפוץ בית הכנסת הסתיים ונותר לכלוך רב .כרגע הועד מחזיק את
התשלום האחרון עד שלכלוך זה ייאסף כראוי .היה ולא ייאסף ינצל הועד
את הכסף לממן את הניקיון.

החלטה

הועד ישלח מכתב לנציג ועד בית הכנסת עם ההתרעה הזו.
פה אחד

מדרכות שמבקשים תושבים
עדכון וסיכום

ישנם מספר תושבים אשר מבקשים לתקן מדרכות קיימות בצמוד
לבתיהם.

החלטה

הוועד יכין טופס לאיסוף מידע איפה זה נדרש .כל תושב שרוצה טיפול
מבקש לעדכן את הוועד איפה זה נדרש ,והצדקה .הועד יפנה ,עם
הרשימה המרוכזת ,לסגן ראש המועצה כדי לקדם תכנית של ביצוע
המשימות.
פה אחד

חנייה באדום לבן ובצמתים
עדכון וסיכום

פניות תושבים רבות מגיעות למזכירות בנוגע לחניה מסוכנת ולא חוקית.
שצמתים חסומים על ידי מכוניות ,חנייה באדום לבן וחנייה לא חוקית
מסכנת את התושבים וחוסמת מדרכות.

החלטה

יש להוציא מכתב לתושבים שמתבקשים שהחל מה  1.3.2019תחל
אכיפה מוגברת על ידי המועצה של חנייה באדום לבן .נא תשומת לבכם
על מנת שתוכלו להימנע מקנסות.
פה אחד
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:

.7

נושא

:

חדר חזרות
עדכון וסיכום

התושבים גלית נוי ,עומר אמיתי וינון דולב הגיעו לישיבת הועד להציג
בקשה ותוכנית להקמת חדר חזרות ביישוב .עומר תושב עין שריד וגם
אחראי על חוגי מוזיקה במועצה ביחד עם יפה גמליאל.
מטרת חדר החזרות להקים חדר שמותאם לקיום חוגי מוסיקה ביישוב,
הכנה לבגרות במוסיקה וישרת את תושבי היישוב בהרכבים מקומיים.
המועצה תיקח אחריות תקציבית על ציוד ואבזור החדר עם כלי נגינה
והבקשה מהוועד היא לממן את הקמת החדר.
הצוות בחן מספר מקלטים .המקלט העילי שפעם שימש כחדר מוסיקה,
ברחוב צוקית ,יכול לשרת את המטרה .האתגר יהיה לוודא שהחדר נאטם
אקוסטית בצורה מספקת ולא יפריע לתושבים.
ירון בלנרו היה בסיבוב בדיקת המקלטים .הסכים להקצות ₪ 15,000
לטובת שיפוץ המקלט כולל השמשת שירותים.
התוכנית מצורפת כנספח לפרוטוקול זה.

החלטה

הועד יבחן את התוכנית ויקבל החלטה.

פתיחת ג'ימבורי לילדים קטנים ומיקום במועדון ההסתדרות
עדכון וסיכום

רינת דוידי הוזמנה להציג את הרעיון שלה לפתוח ג'ימבורי לילדים קטנים.
הוצגו שאלות לגבי עלות הקמת ג'ימבורי ,תפעול החדר ,ביטוח ,תחזוקה
וניקיון.

החלטה

הועד מביע התעניינות בהקמת ג'ימבורי.
מועדון ההסתדרות מותר לשימוש רק לנוער היישוב .הועד יבחן מציאת
מכולה לאחסון ,ציוד מתקפל ,ושימוש בחדר במועדון הנוער למטרת
הג'ימבורי.
שלומי ויהודה יחפשו מכולה( .המכולה תוכל להיות בשימוש של תנועת
הנוער לשמירת ציוד ,במידה והמד"ב יהיה מעוניין בכך).
יש לבדוק ימים שחדר המועדון פנוי לפעילות זו.
הוועד מקצה  ₪ 3,000לציוד.
פה אחד
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תקציב העתקת גן שעשועים מתחת למגדל המים
עדכון וסיכום

עומרי עדכן שהוגשה הבקשה וכל החומרים הנלווים .הבקשה הוגשה על
סך  .₪ 400,000גם אם תאושר הבקשה המקסימום שניתן לקבל הוא עד
 .70%משרד החקלאות בוחן את הבקשה.

החלטה

ממתינים לאישור משרד החקלאות

עדכון לאחר

קול הקורא אינו רלוונטי לעין שריד ,אשר לא הוגרלה לטובת עניין זה.

הישיבה

הפרויקט נפל.

הצעה להקמת פינה לפסולת גושית
דיון

כדי לפתור את הבעיה של פסולת גושית יש צורך להקים פינה ,בעדיפות
מחוץ ליישוב הכוללת רמפה ומכולה שניתן לפנות באמצעות משאית .ישנם
מספר מקומות שעומדים על הפרק .עלות הקמה של  100-150אלף .₪
רוני להציע פינת גזם מבוטנת בצפון היישוב לטובת פינה כזו ,ביחד עם
מצלמות שישמרו על שימוש נאות.
פסולת גושית היא פסולת שאינה פסולת ביתית ,אינה גזם ,ואינה פסולת
בניין .היא יכולה לכלול רהיטים ,מוצרי חשמל וכו'.
אילן מציע לאסוף פסולת גושית שתונח ליד הבתים ,אחת לחודש .הצעה זו
הועלתה כבר ע"י הוועד ונפסלה ע"י הוועדה במועצה.

החלטות

רוני תשלח תמונות של אתרים פוטנציאליים .לאחר קבלת התמונות הועד
יחליט על מיקום ויחל לגבש תכנית תקציבית לטובת הפרויקט .כולל הוספת
מצלמה ,ושילוט.
פה אחד

לו"ז

בישיבה הבאה מחליטים על סמך המלצות ותוכנית של רוני

זולה לנוער
דיון

טוהר אטיה הגיע להציג את רצון חלק מהנוער לקבל זולה.

החלטה

הוצגו דרישות הועד כיצד אותו נוער יכול להמשיך להיפגש תוך שמירה על
עוצמות רעש סבירות ,שמירה על הניקיון והתחשבות בתושבים האחרים.
טוהר לא קיבל את הדרישות ויצא בטריקת דלת.
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מכולת עין שריד
דיון

רמי הגיע כדי להציג את הצד שלו בכל הקשור למכולת.
הוא מעוניין להעביר את המכולת למישהו אחר – פנו אליו אנשים שמנהלים
סופרים באזור.
רמי הציג שכתב מכתב ראשון שביקש לעזוב .ואז ,כתב מכתב נוסף שבו
ציין שהוא לא מעוניין לעזוב כי הוא לא מעוניין להפסיד את הכסף שהשקיע
במכולת ,אלא מעוניין להעביר את הזכויות שלו לגורם אחר.

החלטה

שלומי הציג כי ברמה המשפטית רמי מוזמן להישאר עד סוף החוזה בסוף
 2019ולעזוב בתום התקופה.
הועד אינו מרוצה מהניהול הנוכחי של המכולת – יש מחסור מתמשך
במוצרים.
הועד ממנה את יהודה ושלומי לעבוד מול רמי כדי להגיע להסדרת הנושא.
פה אחד

מגרש הכדורגל
דיון והחלטות:

צריך לתקן את התאורה – יבוצע ביום ראשון.

החלטה

יצא מכתב לסגן ראש המועצה שמבקש לטפל בכך שהמגרש אינו מיושר
ולא ניתן לשחק בקלות.

שערים ביישוב
דיון

יש לקיים דיון בישיבה הבאה ,עם נוכחותו של האחראי על הביטחון (ליאור
גרונדשטיין) לגבי מצב השערים ביישוב.
השער השבור בסוף רחוב האגמית – יש לתקן אותו .גם אם באמצעות
שרשרת.

רישום הפרוטוקול:
ארבל דולב
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יו"ר ועד היישוב
פוקס
שלומי
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