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טיוטת פרוטוקול ישיבת ועד הישוב עין שריד 05-2019
מישיבת ועד אשר התקיימה ביום א' 12.5.19

תאריך הישיבה
חברי ועד משתתפים
חברי ועד שנעדרו
מוזמנים נוכחים
אורח
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נושא
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נושא

:
:
:
:
:

12/5/2019
שלומי פוקס ,יהודה יפרח ,גלית קלאוס ,אילן דאי ,אמיר דוידי ,עומרי בן מאיר ,ארבל דולב ,יוסי איטח
ליאור גרונדשטיין
רוני פלומן
שי דוידי

 :אישור פרוטוקול מה 7.4.2109
דיון ואישור

פרוטוקול ישיבת ועד הישוב מתאריך  7.4.2019הוצג בפני הנוכחים.

החלטה

הפרוטוקול אושר פה אחד על ידי הנוכחים (אמיר דוידי הצטרף לאחר אישור
הפרוטוקול)

עדכונים
חורשה חדשה

על שם ובזכות משפחת רוזן – ועד עין שריד מוקיר תודה בשם הועד ותושבי היישוב
על התרומה של החורשה החדשה .מכתב תודה ישלח למשפחת רוזן.

מתנדבים

ביישוב מתקיימים אירועים מאוד יפים ומושקעים ,חבל ועצוב שהם מלווים במכתב
התפטרות של ראשי ועדות .הציפייה היא שיותר תושבים יירתמו לטובת האירועים
– הקמה ,ארגון ,פירוק ועזרה באופן כללי .במידה ולא תהיה הענות מסוג זה לא
יתקיימו עוד אירועים ביישוב ומצב זה הוא בלתי נתפס.
גלית קלאוס תיפגש עם ועדת תרבות על מנת להפיק לקחים .בישיבת הועד הבאה
יוצגו הלקחים והמלצות.

מכולת

שבוע שעבר נפגש שלומי עם עו"ד הועד עם רמי ועו"ד שלו .הועד אישר ברוב קולות
את הצעת הדמי טרחה להגיש תביעת פינוי כנגד רמי על פינוי המכולת כפי שסוכם
עמו.

גזם

אמורה להתקיים פגישה עם עמיר ריטוב בנושא הגזם .הדרישה בפגישה – לשנות
את נושא הגזם ,לבצע שינוי מהותי שלא כולל חובות שיושתו כנגד עין שריד בגין פינוי
גזם.

פסולת גושית

מאחר וקיים כשלון בנושא ביישובים אחרים הוצעה הצעה לבדוק פינוי פסולת גושית
פעם בחודש (בסוף החודש) מהבתים .
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בבדיקה מול המועצה לקביעת מועד ומקומות איסוף מהרחובות  ,נאמר כי הרעיון
לא התקבל.
התושבים נדרשים להפריד גזם מפסולת גושית .
גזם ניתן להוציא לפינות הגזם בלבד .
השלכת פסולת גושית תתבצע רק בתיאום מול המזכירות ובאישורה.
המועצה תקנוס תושבים אשר ישליכו פסולת גושית ללא תיאום .
פגיעה ברכוש

אזרח אשר פוגע בציוד ציבורי ישלם על הנזק שנגרם .אושר פה אחד

ציבורי
שער עין ורד

שלומי דיבר עם יו"ר עין ורד – סוכם כי הנושא יעלה לדיון בישיבת ועד של עין ורד
לאישור מחדש לאפשר מעבר לתושבי עין שריד .במידה ולא יאשרו את המעבר –
ההצעה היא לסגור את השער שמוביל לעין ורד ב .23:00

מיגון השערים

מיגון השערים הוא הכרחי על מנת לשמור על בטיחות הציבור .התקבלו הצעות מחיר
של בקירוב – .₪ 8000
אושר פה אחד.

השער ליד גמדי

מאחר והעינית בשער נפגעה בתאונה ,השער לא מתפקד .פנינו לחברת הביטוח של
הפוגע על מנת שיממנו את התיקון.

קולרים

הקולר ליד המזכירות נהרס בפעולת ונדליזם .תיקונו יבוצע יחד עם הצעות מחיר
להתקנות של קולרים נוספים (גן זיו ,מגרש כדורגל).

חדר מזכירות

יוקם חדר בחלל הפתוח ליד המועדון ,החדר של מלכי יהפוך לג'ימבורי .הנושא
בתכנון.

.3

נושא

גינון
מכרז

הוגשו  7הצעות למכרז .עומרי סקר התרשמות הועדה מכל אחד מהמועמדים לפי
הפרמטרים שהוגדרו.
המלצת הוועדה היא גוון ירוק בע"מ – אושרה פה אחד.
ההצעה של גוון ירוק היא על סך  ₪ 14,600לחודש וכוללת  2עובדים שיהיה ביישוב
 2ימים בשבוע –גינון שוטף.
העובד מגיע עם קלנועית ,מפוח ,טרקטור כיסוח דשא וכו.
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הועלתה להצבעה התוספת שהוצעה על ידי גוון ירוק שכוללת עבודה ב  6ימים בשבוע
על סך  19,000וכן תכלול את עבודת הניקיון (הצעה זו יוצרת חריגה מהתקציב
שתוכנן ב ₪ 1,400חודשי) – אושר פה אחד.

עומרי ואמיר ייפגשו עם הספק המוצע לסגירת חוזה .
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נושא
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נושא

.8

נושא

הצללה במגרש כדורגל
דיון

הוגשה הצעה להוסיף הצללה על חלק ממגרש הכדורגל – עומרי יפנה לדור שיפנה
למועצה .מבחינה תקציבית – יבקשו שהמועצה תממן לפחות חצי.

גינת כלבים
דיון

יש מספר גינות שניתן לגדר לטובת גינת כלבים .אילן מעריך שמדובר בהוצאה של
 10-15אלף .₪

החלטה

לאור אי היענות התושבים להזמנתו של אילן לבוא לפגישה ולהביע את עניינם בנושא
– אילן מוריד את הנושא מסדר היום.

תחבורה ציבורית
דודו דוידי ,שעובד עם משרד התחבורה ,פנה אל משרד התחבורה על מנת להקים
תחנת אוטובוס שתוכל לאפשר לתושבי עין שריד להגיע לאזור התעשייה בקדימה.
קוים נוספים שהוצעו מכילים מסלולי נסיעה לרכבת ,לחוף פולג ולתל אביב .כל
ההצעות דורשות אישור והסכמה של משרד התחבורה.
דודו ישלח מייל וזה יוכנס לפרוטוקול.

רישום הפרוטוקול :ארבל דולב

יו"ר ועד היישוב
שלומי פוקס

