ועד

עין-שריד ,מועצה אזורית לב השרון

ת.ד ,151 .עין שריד
טל:

מיקוד:

09-7961156

40697

פקס09-7962967 :

www.ensarid.muni.il
פרוטוקול ישיבת ועד הישוב עין שריד 01-2021
מישיבת ועד אשר התקיימה ביום א' 17.01.21

:
תאריך הישיבה
חברי ועד משתתפים :
חברת מליאה
מוזמנים נוכחים
.1

נושא

.2

נושא

:
:

17.01.21
שלומי פוקס ,יהודה יפרח ,גלית קלאוס ,יוסי איטח ,ליאור גרונדשטיין ,ארבל דולב ,אילן דאי,
שירי אור חכמון ,אמיר דוידי
פרידמן פלומן רוני
עידן צרויה

 :אישור פרוטוקול מס'  12מיום 6.12.20
החלטה
:

אושר ברוב קולות .

עדכוני יו"ר
צרכניה

עדכון על המשפט
רמי קיבל את הצעות השופט וימשוך את התביעה.
התביעות ימשכו באופן הדדי על ידי שני הצדדים .

.3

.4

נושא

.5

נושא



רמי ימשיך לעבוד במכולת על פי החוזה הקיים שנמשך עד 31.12.2021



בתום החוזה יש לרמי אופציית סירוב  ,לא אופציית המשך. .

גיזום



ניתנה סקירה על הגיזום שהוועד עשה לאחרונה.

עידן צרויה



לבקשתו זומן לישיבה .



עידן שוחח על עקירת עצים והחשיבות להימנע מעקירתם.

 :צו המסים
שנת 2021


אושר צו המסים לשנת  2021בתוספת עליית חוק ההסדרים 1.1%
( ₪ 11.78למ"ר לשנה)

החלטה
:



היטל שמירה לשנת  ₪ 5.5( 2021למ"ר לשנה ללא שינוי משנת .) 2020



אושר פה אחד .

תקציב
2021


תקציב לשנת  2021בסך של  1,190,043ש"ח  ,הוצג בפני הוועד.



תקציב הכנסות – התבקש לפרוט נושאים שונים.



ביטחון – הוועד יבדוק הוזלת עלויות .



חסר העלאת שכר לאחראי מגרש כדורגל (הוצעה תוספת של 2,000ש"ח
לשנה).
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החלטה



גלית תערוך השינויים כולל תוספת לאחראי מגרש הכדורגל ותעביר את
התקציב לאישור חברי הוועד  ,תוך שבוע ימים.

.6

נושא

.7

נושא

 :שטח 8
דונם
אושרה מחדש הסמכתו של חבר הוועד יהודה יפרח לייצג את הוועד מול המועצה
בשטח של ה 8 -דונם הנקרא -שטח חום (ברחוב שחף  -בין רחוב סנונית לסייפן).
מודגש –
יהודה יציג בפני הוועד את הנושאים העולים במסגרת דיונים אלו.
לבקשת שירי אור –
מודגש כי  -כל חבר וועד רשאי להצטרף לפגישות אלו.
החלטה

 אושר ברוב קולות

 :ביטחון
דיון והחלטה

 הצעה להחליף את שער  4לשער חשמלי .
 שער קדימה צורן -אחראי הביטחון הציע חלפה והתקנה של מצלמה המצלמת
את כל לוחיות הרישוי בשער הכניסה הראשי מכיוון קדימה  -צורן.
מדגיש כי מצלמה זו מחוברת לתשתיות המשטרה ותאפשר שיתוף פעולה יעיל
מפני גניבות .

החלטה

רישום הפרוטוקול :דולב ארבל

שער  - 4אושר
מצלמות בשער מכיוון קדימה אושרה החלפה ברוב קולות.

יו"ר ועד היישוב
שלומי פוקס

