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פרוטוקול ישיבת ועד הישוב עין שריד 01-2020
מישיבת ועד אשר התקיימה ביום א' 21.1.2020

:
תאריך הישיבה
חברי ועד משתתפים :
:
:

חברי ועד שנעדרו
מוזמנים נוכחים

21.1.2020
שלומי פוקס ,יהודה יפרח ,גלית קלאוס ,יוסי איטח ,ליאור גרונדשטיין ,ארבל דולב ,אילן דאי ,אמיר
דוידי ועומרי בן מאיר.
רגואן יוסי

 :אישור פרוטוקול מס'  9מיום  3.11.19ופרוטוקול מס'  10מיום 15.12.19

.1

נושא

.2

נושא

:

.3

נושא

 :דוחות כספיים
לשנת 2018

.4

נושא

:

.5

נושא

 :עדכון מפת תמרורים

החלטה

אושרו פה אחד .

צו מסים
והיטל שמירה לשנת 2020

החלטה

החלטה



צו מסים לשנת  2020בתוספת עליית חוק ההסדרים . 2.58%



היטל שמירה לשנת  2020ללא שינוי משנת . 2019



אושרו פה אחד



דוחות כספיים של שנת  2018הוצגו בפני הוועד .



הכנסות גדלות ב .₪ 50,000



הדוחות אושרו פה אחד

הפיכת רחוב סלעית צד צפון לחד סטרי

תיאור

 תושבים התלוננו על בטיחות בדרכים  -כבישים צרים  ,חנייה אדום לבן בחנייה.
עומס תנועה וכד' .
 בפגישה של הוועד (אמיר דוידי) עם אחראי התחבורה והיועצת רחל ברקן עלתה
הצעה להפוך את רחוב סלעית לחד סטרי גם בצד הצפוני.

החלטה

 הוועד יודיע לתושבים על המלצת מהנדסת המועצה להפוך את רחוב סלעית
צפון לחד סטרי .
 הועד יעדכן השינוי במפת התמרורים .

תיאור

כל שינוי תמרורים או פסי האטה מצריך עדכון המפות (תמרורים ופסי האטה ).
העדכון כרוך בתשלום .

החלטה

 אמיר דוידי יעבור על המפות ויעדכן את כל השינויים המתבקשים
(הוספת מעברי חצייה ליד מועדון הנוער ,ברחוב אנפה  ,ליד בית הכנסת.
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צביעה באדום לבן ,הוספת תמרורים  ,פסי האטה הוספת תחנה הסעה וכדומה).
 יפעל במיידי מול המועצה לעדכון המפה .
 :תמרורי תאורה
במעברי חצייה

.6

נושא

.7

נושא

8

נושא

:

.9

נושא

 :גזם

.10

נושא

דיון והחלטה

 אמיר דוידי יבקש הצעות מחיר לעמודי תאורה ליד מעברי חצייה.
 יבדוק הצעות מחיר לתמרורים זוהרים של מעברי חצייה (עיני חתול ) .
 יבדוק החלפת סוללות בתמרורים הקיימים.

 :חנייה באדום
לבן
תושבים חונים באדום לבן ומהווים סכנה
החלטה:

 הועד יוציא הודעה לתושבים לא להחנות באדום לבן .


יודיע לתושבים שהמשטרה תבצע אכיפה .

עורך דין
 משרדי עו"ד אלתר-חמו הודיעו על סיום התקשרות עמנו ב . 31.1.2020
עורך דין אריאל יפרח (העו"ד שעבד בפועל עם הוועד ) פתח עוסק מורשה והציע
את שרותיו בסך של  ₪ 2000בתוספת מע"מ .
החלטה



דיון

החלטה

הוועד מאשר פה אחד העסקת עורך דין יפרח אריאל החל מה .1.2.2020

המועצה פנתה לועדים בהצעה הר"מ:


העברת אחריות איסוף הגזם לועד ( .ללא תחשיב כספי).



המשך איסוף הגזם ע"י המועצה  ,במגבלה של  8משאיות לחודש.

 איסוף הגזם ישאר באחריות המועצה בלבד –  8משאיות בחודש.
 התושבים מתבקשים להפריד בין פסולת גושית לגזם .
המועצה לא תפנה פסולת גושית מעורבת בגזם ולהיפך.

 :רחוב שקנאי
דיון

פיתוח רחוב שקנאי
התושב יוסי רג'ואן הבהיר שבימים אלו מסדיר הליכים מול מנהל מקרקעי ישראל
 ,ביקש מהוועד לדחות את הדיון בנושא .

החלטה

הוועד ידון בנושא בעוד כ  3חודשים .

רישום הפרוטוקול :אמיר דוידי

יו"ר ועד היישוב
שלומי פוקס

