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 9201-09 ת ועד הישוב עין שרידפרוטוקול ישיב
 03/11/2019א'  יוםאשר התקיימה במישיבת ועד 

 

 03/11/2019 : הישיבה תאריך
 ,,ליאור גרונדשטיין ,..( בעדכונים 5מנושא  ) גלית קלאוס, יוסי איטח יהודה יפרח,שלומי פוקס,  : משתתפיםחברי ועד 

 עומרי בן מאיר., אמיר דוידי , אילן דאי
 נעדרוחברי ועד ש

 נציגת המליאה 
: 
: 

 .ארבל דולב
 הוזמנה אך נעדרה. -פרדימן פלומן רוני  

 נוכחיםמוזמנים 
 תושבים נוכחים                 

: 
: 
   

 .מינוב  אורי בכרךגלאם סיון , -אלפסי שולי , שביט , פולגמלכי 
 ,  שי דוידי.דודו דוידי 

 

  19.11.18 מה 1' מספרוטוקול  אישור : נושא .1

 מאושר . -01.09.19מה  8מס'  פרוטוקול דיון ואישור   

בשל  ההפצה   -ישיבה שלא מן המנייןהוגדרה כ) –  3.10.19 מה עדכונים  

 .(העדכונים

 עדכוני היו"ר : נושא .2

ומחכים  לאיחוד  התיקים אוחדו , בית משפט מחוזי דחה את העתירה –צרכניה  .1 עדכונים   

 לעדכון.

גלית קלאוס התנדבה לקחת הצעות מחיר לתיקון   -הועד יתקן מדרכות –מדרכות  .2

 המדרכות .

יקבע פגישה עם אחראי התחבורה התנדב לטפל בנושא אמיר דוידי  –תמרורים  .3

ם, מעברי חציה, פסי האטה לפני כיכר במועצה בנושאים הבאים: תמרורים זוהרי

האופניים מכיון קדימה ועין ורד ובכל הצמתים, עמודי תמרורים בתוך המדרכה, 

 . ון מפת התמרוריםכועד

 .2019נקבעה ישיבת תקציב בחודש הראשון של חודש דצמ'  – 2020תקציב  .4

יו"ר ועדת תרבות התפטרה מתפקידה , חיפשו מחליפה בפורום  -ועדת תרבות   .5

ווצאפ של ועדת תרבות . אין מתנדבים. הוצע  להוציא קול קורא לתושבים 

 להתנדב , במידה ולא ימצא מוביל  יצומצמו הפעילויות בתרבות.

  –גן זיו  .6

 .אחרי החגיםהתקנה  הוזמנה  –ברזיה 

הצעות מחיר  לתאורה  , הובהר כי קיים  נוהל התקנה  3  התקבלו   –תאורה 

תאורה בגני שעשועים. אי לכך יש לפנות למהדנס /או חשמאלי  המועצה לקבל 

 גשת שוב להצעות מחיר. . ול מפרט  הנחיות

 יסייע למזכירות בנושא .אמיר דוידי 

 ובקולר בפרט. לבדוק האם יש ארקת יסוד במגרש –קולר במגרש ספורט  .7
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המועצה המתחזקת את גן מגדל המים הסבירה למזכירות כי  –מגדל המים גן  .8

הציעה בשל מיקום הגן )מוקף בעצי פיקוס( לא מוצאת לנכון להשקיע בגן ו

 .  לגנים הקיימים  שני מתקנים כחלופה הציעה לבטלו . 

 לבדיקת הנושא.עם ראש  המועצה תקבע פגישה ליהודה ושלומי המזכירה 

 רוכלות    .3

  אורי בכרך

       מאז ומתמיד אורי בכרך  הינו חבר מליאה מטעם הישוב ינוב הסביר לוועד כי 

מכינים  מסמך  למען הסדר הטוב  . קיום חוק עזר  בנושא רוכלות  במועצה 

( עובדי מועצה יכללו בועדה לא ) ועדת רוכלות  הוקמה לשם כך   מדיניות . 

 את הבקשות בנושא רוכלות .  /לא תאשר תאשרהוועדה 

   .נדרש מהועד אישר קשר 

 ( הדוכנים, , כמותמיקום, שעותפורמט הנחיות   /) 'מה מותר  לרכול , וכד 

 או סירוב לרוכלות .

  רק לתושבי לב השרון  תאושר הרוכלות ציין כי. 

  כדי  למנוע  בנושא הרוכלות ,  שליטה של  הוועדים  האושרהובהר כי לא

 סכסוכים על רקע אישי או העדפות.  

     

 ביטחון    .4

הוועד מציין לשבח את עבודת אחראי הביטחון ישי כהן , עבודתו חיונית לישוב ,     

 חובש . מסייע  בעת אירועים גם כעורך סיורים  כאיש מד"א 

שמר על צנעת אילן ביקש לציין שישי חרג מסמכותו הפיץ ברשת החברתית שם  ולא 

 הפרט .

 הוועד ציין כי טעותו היתה תמימה ונבעה מחוסר ניסיון . 

 הרב"ש התנצל בפומבי על טעותו .

 במידה ומי מהנוכחים עדיין חושב שצריך להתלונן יתלונן  . 

 כאמור הוועד מרוצה מעבודת הרב"ש ומחזק אותו  ביישר כוח .

 

(,     7( , אנפה )6לחשמליים ברחובות:  עפרוני )ליאור עדכן כי הוחלפו  המחסומים  שערים    

 (.3ובאגמית )

לתושבי הישוב  5-ו 2בשער רשאות לפתיחת השערים היו"ר הוועד ביקש לעדכן את ה

 בלבד  ולבעלי תפקידים.

 

 בעת חירום הרב"ש יפתח את המקלטים.  מקלטים    

  שמעון פרץ זכה במכרז שיפוץ המקלטים הקבלן 

 מועד עבודת הקבלן. ויציין התחלה וסיום  ליאור יכין חוזה 

  אילן דאי התבקש  והסכים לפקח על העבודה.   -הוועד הציע למנות מפקח 
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 המזכירה תזמין קו אינטרנט למצלמה החדשה שהותקנה .  מצלמות    

    נוהל    .5

     מגיעות יומיים לפני  לחברי הוועד  אילן ציין שפרסומי הישיבות -שיבותי

 שבוע מראש.בהישיבה  וביקש להקדימן 

 הוועד ישתדל לפרסם שבוע מראש . 

 בפועל  –ישיבות של עומרי בן מאיר  3טען להיעדרות  ברצף של -  עדרותיה

 ישיבות ברצף . הישיבה האחרונה לא היתה מן המניין .     2עומרי נעדר רק 

  אין קבוצה רשמית .     -וואטסאפ 

 לכן נעשה בו שימוש!ואטסאפ  הוא צינור מהיר להעברת מידע,  הו

.   בלבדמידע מהוועד אל התושבים שונה להעברת  בקבוצת הקהילההסטטוס 

 קבוצות האחרות הקיימות בוואטסאפ , הן לשיח בין התושבים.

   

       

  תחנות הסעה   .6

      אילן ביקש להתקין מתקן אופניים בתחנות הסעה 

  .סוכם אם ברשותו לתרום מתקן יתקין המתקן בתחנה הסעה 

   הצעות מחיר  לרכישת מתקן  במידה ואין ברשותו מתקן יקבל. 

 .את העבודה להתקנת המתקן הציע בהתנדבות 

 

 רחוב שקנאי    .7

     .קרני זבולון לא הגיע לישיבה לכן הנושא לא נידון 

 משחקיה    .8

     אלפסי ביקשו מהוועד להקצות  מקום -שביט ושולי אורן-התושבות סיון גלאם

 למשחקיה/ גימבורי וספריה לפעוטות.

  . הוועד עדכן את הנוכחות על הקבלן הזוכה  בשיפוץ המקלטים 

  משחקיה . הבמקלט ברחוב שלדג יותקנו מיזוג אויר ושרותים  במטרה לאפשר 

  . הן מוזמנות להכין תקנון וציוד 

 ספסלים    .9

      הקבלן שי דוידי הציע להחליף במקום לתקן  –הספסלים בגן זיו רקובים 

 . המזכירה תקבל הצעות מחיר 

      

 גיזום     .10

 

 

 

     המזכירה תוציא הודעה לתושבים לגזום את הצמחייה הפולשת מהחצרות

 ימים יוזמן פקח המועצה.  5הפרטיים  לשטחים ציבוריים.  לאחר  

      . הוועד יגזום שיחים ועצים בשטחים הציבוריים 
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 בידיעה שהמועצה אינה אוספת גזם חריג .    

 נושאים שלא    .11

 מן המניין

      

רוני מבקשת לתקצב  תקציב חריג  לניקיון מסביב למגרש הכדורגל , קיבלה   ניקיונות   

 הצעה מהגנן . יש לקבל הצעה נוספת .

      לנקות גם מסביב לפינת גזם ברחוב אנפה .לבקש מהגנן 

     

 .ביום רביעי   התחבורה הציבורית דודו דוידי קבע פגישה עם נציגי   תחבורה   

 לייצג את הוועד בקידום  הנושא  . ביקש 

 הועד מאשר  שדוידי דודו יקדם  את נושא שיפור התחבורה הציבורית מהישוב.  החלטה   

   .המזכירה תצטרף לפגישה 

 

 

 

 

 יו"ר ועד היישוב  
 שלומי פוקס

 .לגומלכי פישום הפרוטוקול: ר


