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פרוטוקול ישיבת ועד הישוב עין שריד 08-2019
מישיבת ועד אשר התקיימה ביום א' 1.9.2019

תאריך הישיבה
חברי ועד משתתפים
חברי ועד שנעדרו
מוזמנים נוכחים
אורח
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1.9.2019
שלומי פוקס ,גלית קלאוס ,אילן דאי ,ארבל דולב ,יוסי איטח ,ליאור גרונדשטיין
יהודה יפרח ,עומרי בן מאיר ,אמיר דוידי
אורית קרני ,אביתר בן צדף

 :אישור פרוטוקול מה 21.7.2019
דיון ואישור

פרוטוקול ישיבת ועד הישוב מתאריך  21.7.2019הוצג בפני הנוכחים.

החלטה

אילן מתנגד לאישור הפרוטוקול.
הפרוטוקול אושר ברוב קולות.

עדכונים
מכולת

היה דיון בבית משפט בנושא המכולת .רמי ו"ממש שיווק" הגישו עתירה לקיים את החוזה
שכביכול קיים ביניהם ,ובקשה לצו מניעה שלא להתקשר בחוזה ולהכניס מפעיל אחר
במקומו ,וצו מניעה שלא להפריע לו להפעיל את המכולת.
הועד לא התנגד לשתי הבקשות האחרונות מאחר ובלאו הכי עד לסיום הדיונים המשפטיים
הועד לא התכוון להתקשר עם כל מפעיל אחר ובוודאי הוועד לא מפריע לרמי להפעיל את
המכולת .לגבי הבקשה להכניס את " מ.מ.ש שיווק" כמפעיל זמני  ,הוועד התנגד כי זה
בעצם מייתר את הדיון המשפטי וקובע עובדות בשטח בניגוד להחלטת הוועד על זכייתו
של בני כלפון.
בית המשפט החליט לא לאשר את בקשתו הראשונה ( בהתאם להתנגדות הוועד ) של רמי
ולקיים את שתי הבקשות האחרות ,במיוחד לאור אי התנגדות הועד לדרישות אלו.
הדיון הבא נקבע ל  8.9.2019לדון בצו פינוי שהוגש על ידי הועד.

החלפת מנורות

מתחילים להחליף את הנורות ביום רביעי .4.9 ,המועצה תעבוד במהלך שעות היום .כל

לדים

הפנסים שמחוברים לתאורת הרחוב יוחלפו .במקרים מסוימים יבצעו שינויים בעמודי
התאורה כדי למקסם את התאורה שתסופק .במקרים מסוימים יש להוסיף עמודי תאורה
– על חשבון תקציב הועד.
במהלך העבודה הנורות החדשות יאוחסנו בחדר סגור בגיל תיכון.
בשלב השני הפנסים ירושתו כדי שהמועצה תוכל לקרוא מרחוק את מצב התאורה.
בנוסף ,יהיו קווי תקשורת וחשמל – עליהם נוכל להרכיב מצלמות.
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גזם

השבוע פונה ביום שני פסולת גושית .הפינוי בוצע מהבתים .בשלושה מקומות לא פינו את
הפסולת הגושית .יפנו למועצה בנושא.
משאית שנייה פינתה גזם.
בעיית הגזם לא תיפטר עד שלא יוחלפו המצלמות.

מגרש הכדורגל

היה הסכם עם המועצה והעמותה שהועד משתתף בתחזוקת המגרש ומשכורת האחראי על
המגרש .השנה העמותה ביקשה כי הועד יממן את כל העלות של אחראי המגרש .הנושא
לא מקובל על הועד מאחר ו  80%מהשימוש במגרש הוא של חוגי המועצה.
השנה יש יותר שעות של חוגים ובהתאם יש פחות שעות עבור עין שריד .גם זה אינו
מקובל .הועד הודיע לעמותת הספורט כי יש לוודא כי לעין שריד נותרו אותן שעות פעילות
כמו בשנה שעברה.
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ביטחון
עדכון כללי

הייתה ישיבה עם השוטר הקהילתי .ב  2018עין שריד מככבת לטובה במיעוט אירועי
פריצה ואירועים אחרים (ביחס ליישובים הסמוכים).
הרב"ש קיבל הרבה מאוד מחמאות .הוא מאוד זמין לתושבים ,נותן יחס נפלא.

ונדליזם

היו  3אירועים לאחרונה .אותרו על ידי הרב"ש .שניים בוצעו על ידי ילדי היישוב ,אחד
על ידי גורם חיצוני .הנושאים טופלו מול ההורים.

מקלטים

פועלים לשפץ שני מקלטים – ברחוב שלדג וצוקית .המטרה היא להשמיש מקלט לטובת
הנוער ביישוב וכך ניתן להשתמש בתקציב שהתקבל לטובת מטרה זו.
אושר תקציב מהמועצה לשיפוץ שני מקלטים .אחראי בטחון מנהל מול המועצה ועובד על
קבלת הצעות מחיר( .המקלט יכול להיות מתאים לפעילות ג'ימבורי ,לנוער וכו).
מקלט המוסיקה – תקציב זה יהיה בנוסף לשיפוץ על המקלט בשלדג .החלטה זו אושרה
כבר בעבר והמימון הוא בשיתוף עם המועצה.

שערים חקלאיים ליאור סיפק את ההצעות מחיר לשערים החקלאיים.
פיתוח רחוב שקנאי
דיון

אילן התדיין עם זבולון קרני בנושא( .אורית הוסיפה ש  19שנה לא היה שם רחוב).
דיירי רחוב אגמית נכנסים דרך כביש לא סלול .היה אמור להיות מונח אספלט גרוס – אך
לא בוצע.
זבולון קרני עדכן שמבקר המועצה טוען שתהליך הפיתוח לא היה תקין וכי מהנדס המועצה
טען שגם הביצוע לא היה תקין .הוועד לא יודע אם הליך הפיתוח לא היה תקין מאחר ולא
קיבל כל הערה מהמועצה או ממהנדס המועצה כפי שקרני טוענים .כרגע עד שנקבל
הבהרות מהמועצה ,כל טענותיהם הם הגדר שמועות ועל אחריותם בלבד.
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מסקנות של אילן – להחזיר למועצה את המנדט לבצע את עבודות הפיתוח מאחר שוועד
עין שריד לא מסוגל לבצע אותם.
יו"ר הועד –מתנגד לדעתו של אילן  ,בהינתן שכל התושבים משלמים היטלי פיתוח כחוק,
הוועד מסוגל להרים פרויקטים כאלו ,ולראיה כבר בצענו פרויקטים דומים בעבר .הוועד
צריך לראות לנגד עיניו רק את טובת התושבים ופיתוח הישוב " ,שב ואל תעשה" זאת לא
תכנית העבודה של הוועד הנוכחי ,הוועד יתערב ויעשה בכל מקום שיוכל לתרום ולקדם
את הישוב.
אילן ידאג להמציא את תכנית הכביש בשקנאי.
החלטה

הוועד מברך על כל יוזמה של תושבים לפתח את הרחוב שלהם .יש להשיג אישור של כל
תושבי הרחוב לתשלום הפיתוח ,ובהתאם יבוצע פיתוח הולם לרחוב.
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קליטת אינטרנט/סלולארי
דיון

מר צדף ביקש להציג כי להבנתו כתוצאה מניתוקי תקשורת של בזק ,נשרף הנתב בביתו
של מר צדף .מאחר ולחברת בזק אין אינטרס כלכלי לשפר את התשתיות לא ברור מה ניתן
לעשות בנידון.
בנושא קליטת הסלולר – לצערו של הועד לא מדובר בנושא שניתן לקדם באופן יישובי.
ניתן לפנות אל חברות הסלולר ולבקש מגברים בתוך הבתים.

ועדת תרבות
עדכון

הנושא לא נידון היות ונציגות וועדת תרבות לא הצליחו להגיע לפגישה .פגישה אחרת
מיועדת לנושא זה תקבע.

התאמת גן שעשועים צופית לקטנטנים
עדכון

רישום הפרוטוקול :ארבל דולב

הנושא לא נידון בשל סיום זמן הישיבה ,נדחה לפגישה הבאה.

יו"ר ועד היישוב
שלומי פוקס

