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פרוטוקול ישיבת ועד הישוב עין שריד 06-2019
מישיבת ועד אשר התקיימה ביום א' 17.6.19

:
תאריך הישיבה
חברי ועד משתתפים :
חברי ועד שנעדרו
תושבים משתתפים
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נושא
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נושא

:
:

17.6.19
שלומי פוקס ,יהודה יפרח ,גלית קלאוס ,יוסי איטח ,ליאור גרונדשטיין ,אילן דאי ,אמיר דוידי ועומרי
בן מאיר.
ארבל דולב.
גלילי דבורה ,שטרן מרב

 :אישור פרוטוקול מס'  5מה 12.5.19
דיון ואישור

פרוטוקול מס'  5מתאריך ה  12.5.19עם עדכון בנושא גזם
ובנושא גינון של בן מאיר  ,דאי אילן  +נתונים כספיים .
אושר פה אחד .

 :הזמנת תושבים
גלילי דבורה

 הגברת גלילי מתלוננת על זמינות המזכירה  ,ועל ניקיון הרחוב בו מתגוררת.
 תגובת יו"ר – הישוב גדל בצורה משמעותית בעוד משרת המזכירה נשאר.
אנחנו כוועד מרוצים מתפקוד המזכירות שעונה על הצרכים לפי סדר עדיפויות,
יחד עם זאת נדאג לשפור איכות השרות.
 יוסי הציע התחייבות להוראת קבע ובכך תמנע הגעה אל המזכירות.

מרב שטרן

 ואטסאפ-
הגברת שטרן הציעה תוכנית לשיפור האווירה בואטסאפ
מרב שטרן התנדבה להוביל תכנית למיגור התופעה.
 פאב שכונתי
מרב העלתה הצעה לפאב שכונית קהילתי
החלטה
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ואטסאפ  -הוחלט על ישיבה יעודית בעניין התקשורת בואטסאפ.
פאב  -הבקשה תועבר לוועדת תרבות לקדם נושא זה.

עדכונים



צרכניה – הוגשה תביעה בעניין הצרכניה .
נקבע דיון ראשון בביהמ"ש נתניה בתאריך 8.9.19



גזם
המועצה החליטה על חסכון של כ 1.5מיליון  ₪בגזם .
המועצה מפנה  30%מהגזם ו 70%נותר בישוב .
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פינות הגזם מלאות בגזם ופסולת גושית יחדיו .
המועצה מגבילה הוצאת גזם  ,שוקלת את כמות הגזם  .ואינה אוספת פסולת
גושית מעורבת עם הגזם .
התושבים מתרעמים .
התעסקות הווועד והמזכירות סביב הגזם.
המצב דומה גם בשאר ישובי המועצה ,
הועדים מתרעמים על תפקוד המועצה בעניין פינוי הגזם ופועלים יחדיו לשיפור
המצב .
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תרבות –



המזכירות תזמן את חברות ועדת תרבות שרה ריס והילה וילמובסקי לישיבה
הבאה.



בני מצוה –
בני מצוה (מתקציב שנת  )2019סיימו את הפרוייקט בדשא מול המכולת -
ומתבקשים לשלוח תמונה למזכירות .
יצאו לטיול בהשתתפות תקציב הוועד .



גננים –
החלו לעבוד ב  1.6.19התחלת עבודה יפה ,ולשביעות רצון התושבים והוועד.

אחראי ביטחון

החלטה
וסיכום
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החלפת תמרורים –
בימים אלו מתבצע החלפת התמרורים ,צביעה של פסי האטה ומעברי חצייה.



חברת השמירה  -נץ חי תחל להעסיק את ישי כהן כאחראי ביטחון בעין שריד
בשכר של  ₪ 4,500לחודש .החל מה  , 1.7.19בתמורה להורדה בימי עבודה
של השומר מטעם חברת נץ חי.



ליאור יעדכן התנאים כנספח לחוזה ויוציא הודעה לתושבים .



הוועד השתתף בסך של  ₪ 1,000לחודש  ,הוצאות דלק .



חברת נץ חי תעדכן בדיווחים שוטפים בכל שבוע על פעילות אחראי הביטחון.

בעד פה אחד.

רכישת מחשב


לצורך יעילות  ,בן מאיר עומרי ממליץ לרכוש מחשב חדש למזכירות .



הצבעה



אושר פה אחד
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ברזיות


הותקנו ברזיות חדשות :



 2במגרש הכדורגל.



 1החלפת ברזייה חדשה במגרש הכדורסל.



בגן זיו – טרם הותקנה ברזייה בשל העלויות הגבוהות שהוגשו  .מדובר
בעשרות מטרים של קו מים או חשמל .
אילן דאי יבחן אפשרות להתחברות ממשפחות המתגוררות בסמוך .
יבחנו בשנית העלויות.

רישום הפרוטוקול :ליאור ,גלית ומלכי פולג (בדיעבד)

יו"ר ועד היישוב
שלומי פוקס

ועד
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