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 2020- 10 ת ועד הישוב עין שרידפרוטוקול ישיב
 11.10.2020א'  יוםב  בזום   אשר התקיימהישיבת ועד  

 11/10/20 : הישיבה תאריך
 , קלאוס גלית, ליאור גרונדשטייןאמיר דוידי  ארבל דולב , יוסי איטח ,, יהודה יפרחשלומי פוקס,  : משתתפיםחברי ועד 

 , עומרי בן מאיר )התפטר(דאי אילן : נעדרו 
 יקותיאל איתן    :  מוזמנים 

 

 

 

 מאושר    - 6.9.20 מיום  9מס'  פרוטוקול אישור : נושא .1

  פה אחדאושר  החלטה    

 ר הוועד"עדכוני יו : נושא .2

שרון ראובן אברהם לאחר שיחה והתייעצות עם הוזמן פורום הוועד   2/10/20ב   בית קפה     

 לקידום מיזם בית קפה ובחירת מקום להצבתו)אדריכלית מתנדבת בוועד( 

 ,יוסי איטח,   יהודה יפרח, ארבל דולב, בפגישה נכחו: שלומי פוקס, גלית קלאוס

 אמיר דוידיוליאור גרונדשטיין 

  מקום ציבורי , הוועד בחר האדריכליתהתייעצות עם בעקבות והפגישה לאחר

בצמוד למגדל המים, במקום שבו פעם היו נדנדות  מרכזי ובפינה שקטה ואינטימית

 הנבחר.)בעגלה יבילה( במקום  בית הקפההחליט על הצבת גן השעשועים ו

 חודשי   3 -ל ןזמת חגית תורעם היחוזה נחתם  11/10/20 יוםב, אי לכך 

 ניסיון

 :תורן חגיתמהחוזה, נקבע שכמו כן, ונגזר 

 האישוריםכל קבלת ו ,ההקמההכרוכות בהכנת השטח, עלויות כל שא בית -

 מטר בגב בית הקפה 2תציב גדר בגובה של  -

  18/10/20מ את המקום על מנת להפעילו החל תכין  -

 ח לחודש"ש 2,000סך של ב לוועד שכירות עבור המקום שהוקצה להתשלם  -

 מיזם של   

 פגוט גלית

 חום שטח/

 יו"ר הוועד הפנה את גלית פגוט למועצה 

 גלית  צריכה להגיש תוכנית  למועצה 

  בסיור בחירת המקום עלה רעיון הקמת המיזם של גלית בשטח החום של ה

 דונם 8

 בהעדר חשמל ומים הנושא ייבדק 

 הוועד יסייע ככל יכולתו 

 ח רוני ציינה שבקדנציה הקודמת המועצה הציגה תוכנית לקידום מיזם בשט

 חום. אך התוכנית לא יצאה לפועל בהעדר תקציב 

  ,רוני חושבת שהקמת המיזם של פגוט בשטח חום  יהווה יתד , ויטיב  לגלית

 לוועד ולמועצה

  



 
  

 השרון  לב  מועצה   אזורית   שריד,-ועד      עין

 40697מיקוד:                    ,  עין שריד  151ת.ד. 

 09-7962967פקס:                09-7961156טל:     

www.ensarid.muni.il              

 התפטרות    

, חבר הוועד

 עומרי בן מאיר 

 חבר הועד עומרי בן מאיר הגיש את התפטרותו מהוועד 

   מכתב ההתפטרות הועבר למועצה 

  הוועד מודה לעומרי על פועלו למען הישוב ומאחל לו הצלחה 

 

פאנלים    

 םיריאסול

  חברות השקעה לקירוי בפאנלים סולאריים פנו לוועד, הכוונה לקירוי שטחים

גדולים כגון מגרש הכדורגל והכדורסל, הקירוי יעשה על חשבון החברה היוזמת  

 והוועד יקבל תשלום חד פעמי או תשלום חודשי

 ההזדמנות לקבלת מחיר טוב היא עד סוף שנה זו 

  יו"ר הוועד פנה למועצה כדי לשלב את כל יישובי המועצה ככוח תמחור , אך מאחר

ונותרו חודשיים עד לסוף השנה קיים חשש שנוגבל לכן נעדיף לצאת למכרז 

 עצמאית

 שלומי מבקש את אישור הוועד לקידום הרעיון בכללותו 

 ססת כלכלית ולצאת למכרזהמטרה ללכת על חברה מבו 

 . 'הוועד התעניין בסכנות, כגון קרינה, אחריות על הקירוי, תיקונים וכו 

 הוועד מאשר עקרונית לקדם את הנושא 

 יו"ר הוועד יפנה ליועץ המשפטי של הוועד לבחינת הרעיון 

 יו"ר הוועד מציע לחברי הוועד להצטרף אליו כדי לקדם את הנושא 

     יקותיאל אדם  - התושבהזמנת    : נושא .3

     התושב איתן יקותיאל הלין על ביטול פינת הגזם ברחוב אנפה 

  ביקש  להקים פינת גזם בסוף רחוב דרור או ברחוב אנפה על הדשא או לחילופין

 ביקש לפעול לאיסוף הגזם בתחילת כל רחוב

  הוועד הסביר כי הפינה ברחוב אנפה בוטלה משום שהוקמה על שטח פרטי

 והבעלים ביקשו מהוועד לפנותה

  ברחוב דרור לא ניתן להקים פינת גזם משום שהרחוב צר, ללא מוצא, עמוס

 ברכבים בכל שעות היום  ואין יכולת פינוי 

 איתן הציע  להקים פינה על הדשא ברחוב אנפה 

 או לחפשו/סיור עם התושב , על מנת  לבחון את הצעתו נציגי הוועד קבעו פגישת  החלטה    

 מקום חלופי.

 שלטי איסוף גללי כלבים  : נושא .4

        בכל המדשאות, "אסוף גללים אחר כלבך"יוסי איטח מבקש להוסיף שלטי 

 אושר לביצוע החלטה    
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  ואיסוף גזם   גיזומים : נושא .5

       גיזום יזום   הועד ביצעאמיר עדכן כי 

   ואיסוף  הגזם חל  גיזום יזוםממזה שנתיים אינה אוספת גזם המועצה כידוע

 מתקציב הוועד 

 משאיות לפינוי הגזם 15-היה צורך בכ 

  הזמין שופל כדי לרכז את כל הגזם  בשטח  ו חסכוןפעל באופן שונה לצורך אמיר

 מחוץ לישוב, בשלב ב' הזמין גורס שגרס את הגזם

 בפעולה זו אמיר חסך כסף רב לוועד 

  לקבל את  פגישה עם המועצה ולבקש מהוועד לתאם מבקש אמיר לאור זאת

 השנהוגריסתו בכל ימות הגזם קצבת הגזם כדי ליישם את איסוף 

  כמו כן,  .פועלוובעבודתו יצירתיות במחשבתו, בהוועד שיבח את אמיר על

אך בשאר ימות השנה הגזם , נקיהיה  גזם היזום הגיזום הכי בעת  הסביר

 ישיםהפרדה לכן הרעיון אינו יהיה צורך ברב, מעו

      מצלמות   : נושא .6

      על משליכי גזם, אך ישי לא תמיד מבצע את אמיר ביקש מישי לבדוק במצלמות

 המטלה

 ן שזה לא תפקיד של אחראי הביטחון והבדיקה נעשית כמחווהליאור ציי 

 יש קושי להוציא מידע מהמצלמות 

 הגלישהלשיפור מגה  100לה מול הספק והתשתיות בדק אפשרות הגדלית 

  המצלמה שהותקנה ברחוב אנפה מול פינת הגזם שבוטלה תועתק לרחבת מועדון

 הנוער 

 

 

 רישום הפרוטוקול
 מלכי פולג

 יו"ר ועד היישוב 
 שלומי פוקס

 


