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 9201-40 ת ועד הישוב עין שרידפרוטוקול ישיב
 7.4.2019א'  מישיבת ועד אשר התקיימה ביום

 

 07/04/2019 : הישיבה תאריך

, אמיר דוידי ועומרי בן מאיר, אילן דאיליאור גרונדשטיין, גלית קלאוס, יהודה יפרח, שלומי פוקס,  : משתתפיםחברי ועד 

 .ארבל דולב

 .יוסי איטח : נעדרוחברי ועד ש

 .()מועמדים לצרכנייה בני ושלומי מסופר בונוס,עמיאל יוסי ,עירן גיוראפרידמן רוני,  : נוכחיםמוזמנים 
 

 10.3.19מה פרוטוקול  אישור : נושא .1

 .הוצג בפני הנוכחים 10.03.2019 מתאריך 3-הפרוטוקול ישיבת ועד הישוב  דיון ואישור   

הערותיו נדחו בהצבעה של כל הנוכחים,  .אילן דאי הביע הערותיו על הפרוטוקול

 .מלבד אילן

 הפרוטוקול ללא הערות אילן, מאושר ברוב קולות. החלטה   

 ה יצרכני : נושא .2

 דיון ואישור    

 

 

  הועד את שני המועמדים הסופיים ועדת המכולת )יהודה ושלומי( הביאו לאישור

שמעוניינים להחליף את רמי במכולת אחרי שרמי הביע את רצונו לעזוב וסוכם כי 

 .1.5.2019יעזוב עד 

  ובני כלפון (חברת מ.מ.ש אור שיווק)המועמדים הם שלומי עקיבא. 

 שני  ,שלומי ויהודה ציינו בפני הועד כי מבחינת הכישורים לנהל את המכולת

למ.מ.ש שיווק  .שני המועמדים מנהלים מכולות / צרכניות .שיריםהמועמדים כ

ה במושב משמרת יסופר מרקט גדול בתל אביב ואילו בני כלפון ניהל את הצרכני

קיבלנו חוו"ד מעולה גם מתושבים )יה במושב חרות יוהיום הבעלים של הצרכנ

שני המועמדים קבלו העתק  .במשמרת וחרות וגם המלצה מיו"ר הועד המקומי(

 החוזה. תנאי חוזה ושניהם אישרו את

 השניים מתחייבים  .שני המועמדים הציגו את עצמם ואת חזונם בפני הועד

לשירות, רמת מחירים, איכות מוצרים וזמינות. שני הנציגים מסכימים לתנאי 

 החוזה שהוצג בפניהם.

 מ.ש שיווק ציינו את הגודל ועד לגבי המועמדים כאשר התומכים ב מ.ונערך דיון ב

של החברה ואת חוסנה הכלכלי והתומכים בבני ציינו את הביקורות הטובות 

ועד הגיע אלינו ממשמרת ונציג אחד מה ,שקיבלנו מהתושבים בחרות ובמשמרת
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וכן עמדה לזכותו  ,ומכיר את פועלו של בני לטובה מהתקופה בא הוא גר במשמרת

ה בישוב הדומה בגודלו ובמרקם יצרכני העובדה כי הוא מנהל בהצלחה יתרה

 (.מושב קהילתי)החברתי שלו לעין שריד 

  נערכה הצבעה 

o  קולות 4 –בני 

o  קולות 4 –מ.מ.ש שיווק 

  החלטת היו"ר להעביר להצבעה טלפונית, היות וחבר וועד תשיעי חסר והכרעתו

 נדרשת.

  ולהצביע חבר הוועד, אילן דאי, החליט לאור הדברים שהוצגו, לשנות את דעתו

 בעד בני.

 נוספת נערכה הצבעה  

o  קולות 5 –בני 

o  קולות 3 –מ.מ.ש שיווק 

 .יה לפי תנאי החוזהיבני זכה ברוב קולות באופציה לשכור ולהפעיל את הצרכנ החלטה   

 עדכונים   נושא  .3

  .בהקצבה וחורגים בכמויותעומדים  לאאנו  2019במרץ  הקיצוץ של המועצה החל  גזם    

  עין שריד יוצא נגד ההחלטה ומוצא אותה לא כשירה ונכונה. התנגדות וועד

 הוועדים נידונה בפורומים אחרים.

  אכיפהוראו כמה פתרונות מאד יפים שדורשים היו בסיור המועצה רוני ואילן ,

 .מצלמות וכו'

בשבוע  – פסולת גושית, חדר חזרות ומזכירותל המזכירות מקבלת הצעות מחיר הצעות נוספות   

 הקרוב ייסגר.

התנהלות    

 בווטסאפ

  לאחרונה השיח אינו מכבד, כל חבר בקבוצה ובפרט חברי הוועד צריכים לשמור

 על צורת התנהלות תקינה ושיח מכבד.

 הוועד מברך את מלכי על הולדת נכדתה. ברכות    

 ביטחון   נושא  .4

מצלמות    

 ושערים 

 .כתב כמויותכין יו יערוך סיור ,יוסי עמיאל התנדב לעזור בפרוייקט שערים ומצלמות 

ותקשורת  ,חשמל ,צריך להכין מפרט של עמודים ,יש הצעת מחיר לשערים -שערים 

 .הרעיון בגיבוש( – השאיפה להעביר את כל השערים לשערים חשמליים)
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 אבטחת הישוב   

  אחראי ביטחון /

התקציב  באמצעותו ת השמירההיקף הפעילות של חבראת רעיון לצמצם עלה 

פינות בסביבות תחנות ההסעה,  לשכור אחראי ביטחון שיערוך סיורי בוקרשמתפנה 

 .לילהוסיורי  השערים ועוד,גזם, 

 .ליאור עובד על תוכנית זו

 מכרז גננים   נושא  .5

יקבע מועד  .הסיור לגבי מועדאי הבנה היתה  ,המכרזמספר גננים רכשו את   דיון   

 .חדש לסיור

 ביקש להעביר את הערותיו ו בחוזה שהופץ שינויים שיש לערוךלן העיר על אי

 .לחוזה בכתב

 חוזה הגינון ישלח לאילן. הצעות יאספו בהתאם לסיור החדש. החלטה   

 שיפוץ מועדון ההסתדרות   נושא  .6

. מועדון ההסתדרותלוועד סקירה על מצב  סיפקה אחראית הנוער מטעם הועד  דיון   

ארבל דולב ואמיר דוידי ערכו סיור במועדון ההסתדרות על מנת לזהות את 

השיפוצים הנדרשים על מנת לשפר את המבנה ועל מנת להבטיח את בטחון 

 תמשים בו.שהילדים המ

 עבודות קלות של צביעה וכו( חלק מהעבודות יבוצעו על ידי הנוער.הוצע ש( 

  עדכן על בעיה בגג. –אילן 

בהסתמך על הסיור שקיים עם ארבל דולב. לאחר הכנת  אמיר דוידי יכתוב מפרט  החלטה   

שיוצגו לוועד  הצעות מחירויקבלו  םקבלניעם סיור המפרט אמיר וארבל יעשו 

 לאישור.

 נושא הגג ייבדק 

 פעילות לאוכלוסייה הבוגרת ביישוב  נושא  .7

      פעילות ראשונה מתוכננת בנושא הייטק  – הבוגרת ביישובלאוכלוסייה פעילות

בין . הכוונה היא לנסות ולקבוע אותה במהלך החודש הקרוב, ככל הנראה ויזמות

 ימי הזיכרון.

 ותיקות הישוב  מועדון  נושא  .8

     בפעילות של תנועה וריקוד חגגו מסיבת פורים. 

  לקראת הפסח.קיימו ערב פעיל להפרשת חלה 

  רצון שביעות סקר  נושא  .9

 תפקוד המזכירה נדחה ברוב קולות.בנושא ן סקר שביעות רצו םקיו  החלטה   
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 נות ינוהל קני   .10

 אילן שוב ביקש לדון בנושא נוהל קניינות.   דיון   

 שכבר דנו בנושא זה ואין שום שינוי המצריך דיון נוסף. נדחה מהסיבה 

 מועצה יש נוהל קניינות, והנוהל מקובל על הוועד. כמו כן, ל 

 נוהל המועצה יצורף לפרוטוקול. החלטה   

 נוהל מענה לפניות תושבים   .11

     SLA – ימי עסקים 14למזכירות תענה עד )במייל או במכתב פיזי( פנייה בכתב ל. 

 

 

 

 ארבל דולברישום הפרוטוקול: 
 מלכי פולג  – הקלדה

 היישוביו"ר ועד  
 שלומי פוקס

 


