
 
  

 ועד ישוב עין שריד    5מתוך  1עמוד 

 השרון  לב  מועצה   אזורית   שריד,-ועד      עין

 40697מיקוד:                    ,  עין שריד  151ת.ד. 

 09-7962967פקס:                09-7961156טל:     

www.ensarid.muni.il              

 

 9.201.310מיום פרוטוקול ישיבת ועד הישוב עין שריד 
  10.3.19א'  מישיבת ועד אשר התקיימה ביום 

 10.3.2109 : תאריך הישיבה

חברי ועד 

 משתתפים

 שלומי פוקס, יהודה יפרח, עומרי בן מאיר, אמיר דוידי, ארבל דולב, גלית קלאוס,  :

 , יוסי איטחאילן דאי

 ליאור גרונדשטיין : חברי ועד שנעדרו

 רוני פלומן : מוזמנים נוכחים

   
 

 14.2.2019 אישור פרוטוקול מתאריך : נושא .1

 מאושר. 14.2.2019 מתאריך התיקוניםפרוטוקול ישיבת ועד הישוב עם  דיון והחלטות   

נובעת מכך שלא  ו מהוועדותמבקש להוסיף שהתפטרות –הערות אילן     

 זומן לאף פגישה

אילן מבקש להוסיף שהציע לאסוף פסולת גושית  –בנושא פסולת גושית 

 פעם בחודש מהבתים. 

 מתנגד לסגירת השערים בשבתות. -הערות אמיר  דוידי  

 ל מאושר פה אחד. "הפרוטוקול בכפוף להערות הנ החלטה      
 עדכונים של היו"ר  : נושא .2

. לכל תושב, בחישוב 25%המועצה הורידה את מכסת הגזם ליישוב, בערך ב  פינות הגזם    

 בתקציב עין שריד הוסףלאור הורדה זו נצטרך לתת ביטוי בתקציב לחריגות. 

שזה יספיק מאחר בטוח . לא חריגות גזםשנתי לטובת ₪  2400סעיף של 

 ואין מידע היסטורי. 

הוחלט להקים מערם גושי בכביש הצפוני,  –ביום שישי נעשה סיור ביישוב  פסולת גושית   

מאחורי הגנים. יישפך שם מצע, תוקם גדר ויהיו מצלמות. המועצה תאסוף 

 פעם בחודש. 

 אני מבקש שוב לשקול איסוף מהבתים פעם בחודש.   אילן מעיר:

 . , הנושא נבדקתשובה: המועצה לא תאסוף מהרחובות והבתים

 ה של פסולת גושית. מה ההגדרהתושבים הערה: יש לעדכן את 

הייתה פגישה עם האנשים שרמי מבקש להביא במקומו. יו"ר הועד הביע  מכולת   

"ר הועד. רמי התבקש לשלוח ואת תחושתו שרמי מוציא את דיבתו של י
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מכתב התנצלות על כך, אחרת ייפתחו בהליכים בגין הוצאת דיבה. רמי סירב 

 לכך. אי לכך, מחר ישלח מכתב מטעם עו"ד שמתריע על פתיחת תהליכים. 

אין להתבטא בצורה כזו כלפי אף אחד, ובפרט לא כלפי חברי ועד   החלטה:

 ויו"ר הועד הפועלים בהתנדבות. 

 הצבעה: פה אחד

מי שרמי מציע ראויים להחליף אותו. כך גם  הגורם במכולת:בנושא החלפת 

חוזה העניין נשקל ותצא החלטה. גורמים אחרים שמעוניינים להחליפו. 

הוא יוצע לכל גורם שמעוניין, וינוהל משא ומתן ענייני.  –המכולת מתעדכן 

עדכוני החוזה: העלאת השכירות, ביטול נושא המוניטין בגין החזקת 

יהיה בתוקף שנה בשנתו, דואר יהיה חלק מהשירות  המכולת, החוזה

 ינתן. יש

נושא המכולה לא מתאפשר. ההצעה שעומדת על הפרק היא לסגור את  ג'ימבורי   

המובלעת ליד המזכירות בבנייה קלה ולשם להעביר את המזכירות. בחדר 

 שמתפנה להקים את הג'ימבורי. 

אילן הציע: לבנות חדרים מעל המבנה הנוכחי של הנוער ושהתנועה 

 תתקיים שם. יש לבדוק היתכנות של כך.

עדכונים    

 יםנוספ

 .מכתב לבית כנסת נשלח

 .נשלח טופס למילוי על ידי התושבים –מדרכות שקועות 

יש בניה ההחלטה היא לא לסגור את השער כל עוד  –שער ברחוב אגמית 

 ברחוב.

הנושא עדיין בטיפול.  –התאורה תוקנה, לגבי הדשא  –מגרש כדורגל 

 מכינים מכתב לדשא עוז. 

המיזם הוא מיזם של המועצה כדי להגביר את הבטיחות  –דוחות חניה 

בדרכים. ועד עין שריד לא הביע התנגדות בשל סדרי עדיפויות של שמירה 

על בטיחות התושבים. בנוסף, מדובר בהפרות של החוק. ועד עין שריד 

הכסף הנגבה בגין הדוחות יוחזר לטובת ביקש שיועלה במליאת המועצה ש

 היישוב. 

מלכי תבקש הצעת מחיר בנושא תאורה. גלית  –תאורה וברזייה  –גן זיו 

 תבקש הצעת מחיר על ברזייה. 
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מלכי יצאה בבקשה להצעות מחיר במספר מקומות בהם  –חשמל ביישוב 

יש בעיית חשמל עם חשמלאי המועצה. הכוונה היא לאמוד את סדרי גודל 

השקעה, ולא בהכרח לבצע את העבודות כמקשה אחת. זה כלל את מגרש ה

הכדורגל )שם יש אחריות(, גם ברחוב שקנאי )שם זה אמור להתבצע על ידי 

 המעוצה( וגם ברחובות שלדג ועפרוני. 

ברחובות שלדג ועפרוני קיימת בעיית חשמל מספר חודשים והבעיות 

  מורכבות. שם התקבלו הצעות מחיר שיש לאשר.

אילן יעביר מפרט לגבי העבודות בשני הרחובות הללו עם מגמה להפחית 

 את העלויות. 

זו. אך עוד לא לביצוע. קודם תיבדק להוצאה החלטה: ניתן אישור עקרוני 

 יכולת להוריד עלויות. 

תושבת היישוב ביקשה התנצלות בכתב על  –תגובה לתושבת היישוב 

. ועד עין שריד ושם בנהעל כך שהושמץ שמה  6.1.19האמור בפרוטוקול 

 מציין כי לא נאמר שם של אף אחד ועל כן לא הושמץ אף אחד. 

 את השטחשריצף הייתה פגישה במועצה. הוחלט שהיזם  –רחוב שקנאי 

על מנת  גרוס ויפרוס בדרך על חשבונו, של בטון יביא שתי משאיות  הציבורי,

הבתים הקיצוניים .במקביל המועצה תפעל להחיל את  2לאפשר גישה ל

כל השאר חוק הפיתוח ברחוב שקנאי וליישמו )הערכת זמן כשנה וחצי( . 

 הוא סכסוך בין שכנים שהועד אינו צד לו. 

 קבוצות ווטסאפ              : נושא .3

שהקבוצות יהיו מיודעות רק לבוגרים מעל גיל הצעה ה להצבעה תהועל דיון   

18  . 

 פה אחד :החלטה   

 ריצוף מדרכות/כבישים                : נושא .4

 –מי שמעוניין לשפר את הכביש שליד ביתו, או את המדרכה שליד ביתו  דיון   

הועד לא יאמר לו לא. יחד עם זאת, באחריותו לוודא שהוא פועל על פי 

 תקנים מקובלים. 

 וועד עין שריד אינו מתערב ואף מעודד אנשים לדאוג לחזות בתיהם. החלטה   

 ועדת ביקורת   : נושא .5
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נוכחים רונן אור ואילן בו דויד, שניים מתוך ארבעת חברי ועדת הביקורת  ןעדכו   

 של היישוב. 

 שני החברים הנוספים שלא נמצאים הינם: ויקי גלאם וגיורא עירן

 . )שבטעות לא קיבל זימון לישיבה(

  הוצגה מהות עבודתה של ועדת הביקורת.

ועדת הביקורת בהצלחה. הועד מברך על הקמת הועדה ומצפה ולחלנו יא    

 לשיתוף פעולה פורה. 

ועד. לקח וחברי ועדה מזוהים עם סיעתו של הרוב ב 3הערותיו של אילן: 

חודשים להחליט על הרכב הועדה. אף גורם שהוצע על  3המועצה למבקר 

ידי אילן לא אושר. מבקר המועצה כתב במייל לאשתו של אילן שהוא 

 תייעץ עם הועד. ה

עד לגבי בחירת ומבקר המועצה לא התייעץ עם אף גורם בו תגובת שלומי:

 חברי הועדה. 

הועלו האשמות חמורות כנגד מבקר המועצה ויש לפעול בדרכים  מסקנה   

 המקובלות בנושא זה. 

  2017אישור הדוחות הכספיים עבור שנת               : נושא .6

  פורטו עיקרי הדוח.  דיון   

 הדוח מאושר פה אחד הצבעה   

 גינון              : נושא .7

נטיים ו. זה יפורסם בכל ערוצי התקשורת הרלולמכרזהוכנה הזמנה  עדכון   

 (. 'וכו)ווטסאפ, אתר, 

 לאחר קבלת ההצעות, תיבחר הצעה.  – 15.4הצעות יוגשו עד 

 תודה לעומרי ורוני על הכנת המסמך. 

 הערותיו של אילן: 

 הקבלן צריך להציע תכנית שבועית, חודשית במהלך סיור עם נציג הועד. 

 הוצע להתייחס לקבלן כקבלן ולא כשכיר של הועד.

 מתנגד: אילן דאי המכרז כמו שהוצג אושר. החלטה   

 שימוש בשטחים ציבוריים               : נושא .8

אילן העלה שנכרתו ברושים חיים ללא אישור, בבנייה ברחוב שקנאי:  דיון   

 ונזרקה פסולת בשטח הציבורי וכוסתה בחמרה. בנוסף, ניטעו עצי פרי. 
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 הוגשה תלונה לפקח המועצה 

 עדכנה שניתן אישור על ידי קק"ל באופן פרטי ליזם  מלכי החלטה   

 עמדת גזם עבור רחוב ברבור ועגור עד רחוב אנפה : נושא .9

 אילן העלה שיש צורך בהוספת עמדת גזם.  דיון   

 נוספת.הוצע להוסיף פינה 

 . ויביא לאישור הוועד אילן יחפש מיקום לפינת גזם נוספת החלטות   

 תאורה לדואר : נושא .10

 בעבר היה חשמל לדואר שהגיע מבית הכנסת.  דיון   

 הכנסת.יוסי יבדוק החזרת החשמל לדואר דרך בית  החלטה   

 חדר חזרות  : נושא .11

 בפגישה הקודמת הוצגה הצעה להקמת חדר חזרות.  דיון   

לטובת חדר חזרות. ₪  15,000מאושר להשמיש את המקלט בעלות של עד  החלטה   

 באחריות המועצה כלי הנגינה. 

היא תופנה לדלת חדשה ₪  15,000ט יאשר תוספת של "אם הקב

 והשמשת שירותים. 

 התקבל פה אחד    

 

 רישום הפרוטוקול:
 ארבל דולב

 יו"ר ועד היישוב 
 שלומי פוקס

 


