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 2020-04 ת ועד הישוב עין שרידפרוטוקול ישיב
   05.04.2020א'  יוםב  Zoomב אשר התקיימהמישיבת ועד 

 05.4.2020 : הישיבה תאריך
חברי ועד 

 משתתפים
אמיר דוידי  ארבל דולב ,, ליאור גרונדשטיין גלית קלאוס, יוסי איטח, יהודה יפרח,שלומי פוקס,  :

 ועומרי בן מאיר.
 אילן דאי   : נעדרו 

 נציגת המליאה פרידמן  פלומן רוני ,  מזכירת הועד מלכי פולג -   : נוכחיםמוזמנים 
 

 

 

   05.03.2020מיום  3מס'  פרוטוקול אישור : נושא .1

 .  פה אחד  אושר  החלטה    

בשל וירוס קורונה , הוועד יקפיא  את התרומה לגני המועצה עד  -  9הערה לסעיף 

 להבהרת המצב הכלכלי. 

  -קורונה וירוס  : נושא .2

 Covid -19  

        חולים מאומתים  בקורונה, 6בעין שריר. 

  שוהים בביתם .והם במצב קל   הועד יודע על חלקם 

 .  וועד עין שריד שולח ברכת בריאות והחלמה מלאה 

   

6.     

 עציצים לפסח : נושא .3

 

 

         ץהוועד החליט על חלוקה של עציצים לכל בית עם ברכת חג שמח 

  מתנדבים  בימי קורונה . 15ארבל עדכנה שישנם כ 

 . מלכי מתבקשת לבצע חלוקה רחובות למתנדבים 

  .העציצים יגיעו  ביום ג' ויוחלקו אחה"צ לפני חג הפסח 

     

 גזם   : נושא .4

       פסח תושבים הוציאו כמות גודלה מהרגיל של גזם חג הבשל השהייה בבתים ו

 .וגושית 

 ספיק .פות אך  זה לא המשאיות נוס 2המועצה תגברה את הישוב ב 

 

    

 החלטה 

 

 יהודה יפנה לסגן ראש המועצה בבקשה לקבל משאית  נוספת. 

 

 בקשות מתושבים  : נושא .5

 .תושבים פנו בבקשה לפתוח את מגרשי הספורט      
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 לקבל מפתח של אולם מועדון הנוער  לאימון אישו בכלי נגינה .

 

הסגירה של המגרשים וביטול החוגים בישוב  וברחבי המועצה הם הנחיות  החלטה     

 משרד הבריאות ואסור לנו להפר אותם.   

  

  רווחה      : נושא 

       מחלקת הרווחה  במועצה מחלקת בד"כ לקראת הפסח מנות חמות לתושבים

 נצרכים .

 בעקבות וירוס הקורונה ועד עין שריד פנה  לכל התושבים אנו בתקופה חריגה ו

 תיקים . והו

 . רובם אינם זקוקים לעזרה 

 . הועד בקשר עם תושבים הזקוקים לסיוע 

     

צמצום משרות  : נושא .7

והקלות במסי 

 הוועד 

 

     :בעקבות וירוס הקורונה אילן דאי הציע ל 

  ולנתב את הכסף לגיזומים. משרות הגנן והמזכירהלקצץ את 

 .להקל במסים על  תושבים שפוטרו או יצאו לחל"ת 

 הועד נגד קיצוץ המשרות.  החלטה    

   במסים  .המסים נגבים על פי חוק ואין בסמכות הועד לתת פטור 

  מקרים פרטניים שיופנו לוועד )וכבר פנו( ייענו בחיוב להקלה/דחייה /התשלומים

 עד להטבת מצבם.   

 גיזומים    : נושא  8

      ( לגיזום עצים הפולשים 2019מספר תושבים ממתינים תקופה ארוכה )מ

 מערוגות או משטח ציבורי לחצר ביתם .

    העצים נשתלו  בשטח הציבורי בעבר על ידי הבעלים הקודמים של בתים אלו

 והועד לא טיפל מעולם בערוגות או בעצים אלו.

     שאין צורך בגיזום בדק את התלונה ברחוב חוחית וציין אמיר דוידי... 

  שצריך לגזום עצים  אלו כשרות לתושב! ציינהרוני 

 

 

 התלונות .אמיר  ורוני יבדקו את   החלטה   

 בחוה"פ. ההחלטה על הגיזום תתבצע רק לאחר חג פסח  בשל אי איסוף גזם 
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 מצלמות   : נושא .9

      : אמיר ויהודה יתאמו ביניהם הקמת תשתיות למצלמות נוספות 

   ש"ח  . 100-150אמיר ירכוש עמודים מחיר לעמוד בין 

  הבטחתו  לחפירת בורות להתקנת העמודים . יתחייב  ויקיים יהודה 

  שאל לגבי ההובלה ואמיר הבטיח להביא את העמודים ברכבו.יהודה 

גלאים על   : נושא .10

 תאורהעמודי 

 

)פרוייקט לדים  על עמודי התאורה  גלאיםלהתקנת ה בהקשר נשאלה שאלה     

 וסכנה קרינה בגללם? של המועצה( 

 בהכנות בלבד.שלומי ציין כי מדובר 

 לועד . חזור עם תשובה תבדוק עם  מנכ"לית המועצה והציעה שת רוני 

 

 יו"ר ועד היישוב  
 שלומי פוקס

  מלכי פולג רישום הפרוטוקול: 


