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 2020- 11 ת ועד הישוב עין שרידפרוטוקול ישיב
 1.11.2020א'  ביום  בזום   ישיבת ועד אשר התקיימה 

 1.11.2020 : הישיבה תאריך
, קלאוס גלית, ליאור אמיר דוידי  ארבל דולב , יוסי איטח ,, יהודה יפרחשלומי פוקס,  : משתתפיםחברי ועד 

 , שירי אור חכמוןגרונדשטיין
 דאי אילן : נעדרו 

 רוני, ריבלין עינת, קרן גינורפרידמן פלומן   :  מוזמנים 
 

 

 

   11.10.2020 מיום  10מס'  פרוטוקול אישור : נושא .1

  פה אחדאושר  החלטה    

 ר הוועד"עדכוני יו : נושא .2

 .נפתח ית הקפהב  בית הקפה    

  בערבים בהם תציע לתושבים גם בירה   22:00חגית מבקשת לפתוח פעם בשבוע עד השעה

 ונשנושים.

 יו"ר הוועד  –והה בגב המבנה כחיץ בינה למקווה יוסי ציין שחגית טרם הקימה גדר גב

  עדכן, שחגית הקימה גדר בגובה שני מטר בגב בית הפה כמו שנדרשה בחוזה. 

  הוועד הזכיר שצביעת המגדל  יו"ר שניתן לשפר את הנראות בצביעת המגדל.רוני ציינה

 בשל הקורונה. זהאין התקדמות בפרויקט וכרגע שנה  לישוב  70תוכנן כחלק מפרויקט 

 נבדוק התקדמות בנושא זה.

 המזכירות הועתקה למבנה היביל  בכניסה לבית הקשיש .  מזכירות הוועד     

  מלכי מתבקשת לצלם את המבנה ולהפיץ בווטסאפ כדי להקל על התושבים במציאת

 המקום. במקביל יוזמן שילוט.
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 חזות הישוב ריבלין עינת וגינור קרן : נושא .3

 הצגת הרעיונות   

  ודיון

  לגבי פרויקטים שירצו לקדם במסגרת פעילות וועדת חזות מצגת קרן ועינת הציגו

 היישוב.

  ההצעות:בין 

 כי העסקת הגנן כוללת גם את  הוועד הבהיר )ציעו העסקה של עובד ניקיון נוסף ה

 שניתן לנהל יותר טוב ולנצל לטובת עניין זה( תחום הניקיון

 ויתנדבו  הציעו לפתוח  קבוצת ווטסאפ ושתושבים יזרימו תמונות 

 בכניסה לישוב ותחנות הסעה , פרויקט שגם הנוער  בוטקהביקשו לצבוע את ה

 הצביעה תבוצע על ידי  הנוער בליווי גיל הרכזת  בהתייעצות עם  גלית פגוט.מתכנן. 

  שו לתכנן ולהגיש את ההצעה לוועדהתבק –פינת המחזור הציעו לשפר את רחבת 

  את הגן לטובת  הועלו מספר רעיונות במטרה להשמיש  -גן הפיקוסים מגדל המים
התושבים. כגון: גיזום העצים, צביעת מגדל המים  הוספת תאורה שגם תרחיק 

 את העטלפים ועוד 

  גדול ויפה אך בעייתי כאחד, קיים רצון להשאיר את הגן בלב הישוב רוני: גן הפיקוסים

 מקשים על התחזוקהאך מנגד הפיקוסים 

 ותכנון. יו"ר הוועד ציין שגן הפיקוסים דורש חשיבה מעמיקה 

סיכום    

 והחלטות

 הרעיונות יפיםרך על היוזמהב יו"ר הוועד , 

  ,בשלב הבא יוקצב תקציב לוועדה ובהתאם הוועדה תבחר את הפרויקטים לקדם

 ותפעל לפי הנוהל המקובל, תכנית, הצעות מחיר, וביצוע.

 הישוב בהשתתפות רוני אמיר ומלכי תפתח קבוצת ווטסאפ של וועדת חזות 

      ים יפאנלים סולאר   : נושא .4

 נשלח טרם הישיבה לכל חברי הוועד()יוטת הסכם  היועץ המשפטי של הוועד הכין ט  דיון   

  ועד הערות למסמך ביומיים הקרוביםיקש לקבל מחברי הוביו"ר הוועד 

 ממתין לקבל האישור בכתב , קביל פנה לקבל את אישור המועצהבמ 

 שלב הבא יציאה למכרזב 

 הוועד ברך להצלחה. החלטה    

  



 
  

 השרון  לב  מועצה   אזורית   שריד,-ועד      עין

 40697מיקוד:                    ,  עין שריד  151ת.ד. 

 09-7962967פקס:                09-7961156טל:     

www.ensarid.muni.il              

 נוהל שתילת עצים בשטח ציבורי  : נושא .5

 תושבים שותלים עצים בשטחים ציבוריים ללא קבלת הסכמת הוועד מראש  דיון     

 מקשה מאוד לאורך שנים  תחזוקה הו הוועד מוגבל בתקציב תחזוקת עצים וגיזומם 

  ,הוועד אינו מתנגד לשתילהכעקרון 

  תושבים המעוניינים לשתול עץ בשטח ציבורי המנחה סוכם לשלוח מכתב לתושבים

אחריות  לקבל כמו גם לחתום עם הוועד על הסכם בכתב והסכמת הוועד מראש  לקבל 

 גיזומו וכד'  ת על הטיפול בעץ, אישי

  מתבקשים להסדיר  בכתבתושבים שנטעו עצים בשטחים הציבוריים ללא רשות הוועד

 .15.12.20מול מזכירות הוועד עד  בהסכם כתוב ההתחייבות 

  יהיה הוועד רשאי להעתיק או לעקור את העצים שנשתלו ע"י מיום קבלת הודעה זו

 תושבים ללא אישור זה

עץ המשפטי של מהיו תבקשו  ברוח דברים אלוכ הודעה לתושבים המזכירה תשלח  וביצועהחלטה    

 את המסמךהוועד להכין 

  מגרש כדורגל אחראי : נושא .6

 7000אחראי מגרש הכדורגל מבקש להגדיל את השתתפות הוועד במשכורתו מ  דיון    

 קבוצות  3ל 2שהקבוצות גדלו מבהיר ביקש להלשנה.  ₪ 12,000ח לשנה ל"ש

 עבודתו וההכנסות של הוועד גדלו מההגדלה כתוצאה 

  שח  10,000הציע השתתפות של יו"ר הוועד 

  מבקשת שהנושא ידון לאחר  ולכן 2021על  תקציב שנת גזברית הוועד עובדת

 בניית התקציב

 מועדון ההסתדרות – תחזוקת מבנים : נושא .7

 דיון   

 

 

 

 

  

  מבקשת את סיוע , קבלנים אך קיבלה רק הצעה אחת לשלושההמזכירה פנתה

אמיר ויהודה , לקבלני הישובלפנות שוב התבקשה . מול קבלנים חיצונייםהוועד 

 לסייע התבקשו

 פנוי לשימוש הנוערחדר ימי קורונה  אנו נדרשים להשמיש כל ב 

 מועדון ההסתדרות ליקויים רבים: נפל טיח מהתקרה, הקירות סדוקים עם ב

 בצנרת ועודרותים עם סתימה ירטיבות ועובש. הש

  שהנוער יוכל להשתמש כדי במינימום כסף את המועדון הציע לשפץ  אמיר דוידי

 מידי  ןבאופבמבנה 

  להסתדרות  לפנות הציעו המועדון שייך להסתדרותציין כי יהודה יפרח

 לשפץ את המועדון /בקשהבדרישה

 בבקשה לשיפוץ המועדוןהמזכירה תוציא מכתב להסתדרות   החלטה    

  היועץ המשפטי של הוועדאם נקבל תשובה שלילית הנושא יועבר לטיפול 
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 ביטחון  : נושא .8

 מצלמות: 2להוסיף עוד ליאור מבקש   דיון   

  4ברחוב זמיר ליד שער 

 ברחוב פשוש ליד פינת המחזור 

  כמו כן, עדכן כי בחלק מהמצלמות לא ניתן להגדיל את מהירות העברת

לויות התמונות מהמצלמות מאחר ובבזק אין תשתיות מתאימות, בוחן ע

 ותשתיות  מול חברות מתחרות

  להעביר דוח הוצאות על  המצלמות ביקש מהמזכירות 

 מאושר לביצוע החלטה   

 חדשים שיגיעו לעין שרידקווי אוטובוס  : נושא .9

דודו דוידי הציג לוועד תוואי קווי אוטובוס חדשים וביקש להקים תחנה חדשה   דיון   

 ברחוב ברבור

 )אין מפרץ חנייה ,הינו רחוב סואן רחוב ברבור )הכניסה הראשי של הישוב 

  הוועד מעריך את עבודתו של דודו , אך בחירת מיקום תחנה חדשה ושינוי תוואי

בוחן תנועה של המועצה   בקווים מחייבים בחינה של אחראי התחבורה /

 אישור משרד התחבורהומצריכות את 

 

  אמיר דוידי יחד עם רוני פועלים לשינוי מפת התמרורים  לכן אמיר יהיה בקשר

 עם דודו דוידי .

  

ן אמיר יהיה בקשר לכלשינוי מפת התמרורים  פועליםאמיר דוידי יחד עם רוני   החלטה    

 לגבי החלטה זו והצעדים הבאיםעם דודו דוידי 

 

 

 

 

 רישום הפרוטוקול
 מלכי פולג

 יו"ר ועד היישוב 
 שלומי פוקס

 


