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 9201-07 ת ועד הישוב עין שרידפרוטוקול ישיב
 21.7.2019א'  מישיבת ועד אשר התקיימה ביום

 

 21/07/2019 : הישיבה תאריך

, ליאור , יוסי איטח, ארבל דולב, דוידיאמיר , גלית קלאוס, אילן דאייהודה יפרח, שלומי פוקס,  : משתתפיםחברי ועד 

 גרונדשטיין

 עומרי בן מאיר : נעדרוחברי ועד ש

 וני פלומןר : נוכחיםמוזמנים 

 ניסים יפרח, יהודה אלוש : אורח
 

 17.6.19מה פרוטוקול  אישור : נושא .1

 .הוצג בפני הנוכחים 17.6.19 פרוטוקול ישיבת ועד הישוב מתאריך דיון ואישור   

 על ידי הנוכחים  אושר פה אחדהפרוטוקול  החלטה   

 עדכונים   נושא  .2

 הרב"ש שי התחיל לעבוד. הוועד איחל לו בהצלחה. רב"ש חדש   

והובטח לנקות את היישובים. לא בוצע שום דבר. אי עם המועצה נערכה פגישה  פינוי גזם   

שנדע מה המועצה אפשר לקבל החלטה בנושא פינות הגזם או פסולת גושית עד 

 מתכוונת לעשות.

האצלת    

 סמכויות

 –פיתוח בעין שריד לא בוצע כי המועצה טענה שאיי אפשר לגבות היטלי פיתוח 

ואז הועד יוכל  –אפשר לגבות היטלי פיתוח על פי חוק מהתושבים  –הבעיה נפתרה 

מהנדס לפתח את היישוב. החלטת מליאה בנושא. המהנדס שיכין את התוכניות יהיה 

 יש מפקח שעובד עם המועצה. –המועצה. הפיקוח 

 הצעות מחיר לשערים  נושא  .3

קיימת הצעה  עופר שערים. ושל ישריק שעריםהשתי הצעות הוצגו של   דיון   

נבדק מול סגן ראש המועצה  .עופר שערים מומלץשלישית שתשלח במייל. 

בהצבעה את בחירת הוועד אישר הסכום עומד בתנאי של שלוש הצעות.  –

 עופר שערים

 מות חדשות כולל לחלק מהפינות גזם.עבודות תשתית חשמל לשערים, מצל 

 מאחר והיה הנמוך ביותר. פה אחד.  –חזקות נבחר אשי 

 ההצעות המומלצות אושרו פה אחד החלטה   
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 ניסים יפרח –תלונת תושב אורח   נושא  .4

ביקש בתקיפות לסגור את  –בסוף בצד הכביש  –בנושא פינת גזם ברחוב הזמיר  דיון   

 הפינה הזו. 

 הוועד ידון בסוגיה ויחזיר תשובה עד לישיבה הבאה  החלטה   

 יהודה אלוש –תלונת תושב אורח   נושא  .5

יהודה יפרח מציע שיהיה סנסור שכאשר השער  –מבקש לסגור את השער של זמיר  דיון   

זה יתריע לרב"ש. יהודה אלוש הביע את אי שביעות רצונו מתפקוד הועד. כל  –פתוח 

הפך לאזור של מזבלה. קבלנים חופרים בורות ומטמינים את  –האזור של רחוב זמיר 

הפסולת באזור. אין ניקיון באזור שלו. פינת הגזם לא חוקית. אין מדרכה לכל אורך 

 סוכן.זה מ –הכביש. השער צריך להיות סגור 

  הוועד ידון בסוגיה ויחזיר תשובה עד לישיבה הבאה החלטה   

 צרכנייה  נושא  .8

 והוועד התייחס בירן פרץ לתשובת הועד בפרוטוקול אילן העביר את השאלות של דיון   

  ביקש אישור על כך שנבחר מפעיל בשם בני, שנפסל בעבר, מבקש להבין

 .מה השתנה

  לא  –ניגש בפעם הקודמת  ,את הצרכנייהבני המועמד שנבחר להפעיל

במו"מ  הפעם זכה.  –רק מי עמד מולו  –לא השתנה דבר . נפסל אך לא נבחר

 פעם שעברה התווכח על סעיפים שונים והוחלט לא לקבל אותו.

 יש שמועה שבני פושט רגל 

 בני נבדק ואין מניעה חוקית לחתום איתו על חוזה 

 תנהלת בנושא המכולתנשאלה שאלה לגבי התביעה המשפטית המ 

  הוגשו תביעות הדדיות בין עין שריד לבין המועמד הנוסף. הנושא נמצא

 בערכאות המשפטיות ולא תהיה התייחסות מפאת כך.

 ?מי העורך דין המטפל בתביעה והאם יש קשר משפחתי לחבר וועד ביישוב 

 בתיק זה הוא  ר חמו. העו"דתיפעת אלעו"ד  את עין שריד: העו"ד המייצג

 אריאל יפרח. לא מדובר בקרבת משפחה לחבר ועד.

  במידה והוועד יחליט להילחם בבימ"ש ויפסיד, מי יישא בתוצאות נשאלנו

 ההפסד ומהיכן יממנו את הנזק

  יופעל ביטוח נושאי המשרה שיש לכל  –במידה והועד יפסיד בבית משפט

 חבר ועד. התביעה היא על תביעת קיום חוזה.
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 מסיבת סוף קיץ  נושא  .4

 למסיבת סוף קיץ ₪ 12,000לתה בקשה לתקציב של גלית הע דיון   

 אושר פה אחד החלטה   

 

 

 

 

 ארבל דולבהפרוטוקול:  כתיבת
 

 יו"ר ועד היישוב 
 שלומי פוקס

 

 


