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פרוטוקול ישיבת ועד הישוב עין שריד 03-2021
מישיבת ועד אשר התקיימה ביום א' 7.3.21

:
תאריך הישיבה
חברי ועד משתתפים :
:
:

חברת מליאה
מוזמנים נוכחים

7.3.21
שלומי פוקס ,יהודה יפרח ,גלית קלאוס ,יוסי איטח ,ליאור גרונדשטיין ,ארבל דולב ,אילן דאי,
שירי אור חכמון ,אמיר דוידי
פרידמן פלומן רוני
ניר גרוביץ

 :אישור פרוטוקול מס'  1מיום  17.1.21ופרוטוקול  2מיום 21.1.21

.1

נושא

.2

נושא

:

.3

נושא

 :מדרכות:

החלטה

אושרו

.

עדכוני יו"ר
גגות סולארים



התוכניות הוגשו על ידי החברה הכלכלית על מנת להשיג את התעריף הגבוה.



השלב הבא  -הוועד יצא למכרז .
מדובר על קירוי סולאריבמגרש כדורסל בלבד.
(מגרש הכדורגל נפסל .בבדיקה קירוי גג הצרכניה  ,גג מועדון הנוער החדש
וגג בית הכנסת ).

ועדת נוער



הנוער חזר לפעילות (ימי קורונה) מתוכננות סדנאות לחופשת פסח .



יו"ר הוועד הציע לחגוג בטקס פתיחה  ,אך ההחלטה של ועדת הנוער.



אין עדיין הנחיות מפורטות לגבי טקסי הזיכרון ויום העצמאות .



נערוך את הטקסים ויום העצמאות במרחב הפתוח על פי מתווה התו הירוק /סגול
אושר תקציב ליום העצמאות " 70שנה לעין שריד " בין  70-80אלף .₪
הגזברית תבדוק העברת התקציב בין סעיפים לטובת יום העצמאות במסגרת
תקציב  2021שאושר .

ביטחון



ליאור נשאל על ידי אילן האם יש התקדמות בנושא בדיקת חלופה לחברת
השמירה .ליאור בתקופת עומס ,ביקש את עזרת אילן או כל חבר וועד אחר .



לא היו מתנדבים.

שירי אור הצטרפה לישיבה


ברחוב עפרוני ליד שער  5יש זליגת חול קבועה לכביש .



הוועד דואג ליצור תעלה בכל תחילת עונת גשמים  ,אך התעלה מתכסה במשך
החורף מספר פעמים והחול על הכביש מהווה מטרד לדיירים הגרים בסמיכות.



רוני בדקה עם אלירן והוצע פתרון תיחום באבני שפה לאורך העמודים .
(הוצאה משוערת של כ )₪ 11,000



ברחוב יסעור צד מערב מפינת זמיר ועד בית משפחת צרויה המדרכות התרוממו
עקב שורשי העצים  ,המצב מחייב תיקון.
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ברחוב העיט צפון  ,התושבים שלחו סרטון על שקיעה לאורך כל הרחוב .



הוועד תכנן להפגש עם סגן ראש המועצה אך מאחר וישב "שבעה" הפגישה טרם
נקבעה.



לדברי רוני :
אין טעם להמתין למועצה כי לא נקבל תקציב .
ביקשה שהוועד יאשר תקציב לתיקונים.

החלטה

לגבי רחוב עפרוני נפנה בבקשה למועצה .
לגבי תיקון מדרכות קיים אישור ביצוע תיקוני מדרכות בעבר ולשם כך תקוצבו
. ₪ 5,000
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נושא

:

.5

נושא

 :בני מצווה

הוספת מתקן
לגן שעשועים /
ניר גלוביץ הוזמן


ניר הציג את הצורך להוספת מתקן משולב לגילאי . 3 -2



בבדיקה שערך ניתן להוסיף מתקן משולב מחיר כ – . ₪ 70,000
מאחר ובגן זיו אין פיזית מקום להוסיף מתקן משולב בשל גודלו  ,ניר הציע ל
להוריד /להעתיק את הקרוסלה במקום יוצב המתקן המשולב .



גם גן צופית נבדק בעבר ואין מקום פיזית להוסיף מתקן.



יו"ר הוועד ציין כי גן זיו שודרג רק לפני כשנתיים הקרוסלה חדשה מדובר
כספי ציבור.

החלטה



ביקש לפנות למועצה שחייבת לנו  2מתקנים עקב פירוק גן מגדל המים



ליאור הזכיר שהג'ימבורי ייתן מענה לגילאי  2-3והוא אמור בקרוב להפתח.



לפנות למועצה ולבקש לקבל מתקן משולב אחד במקום  2המתקנים
שהמועצה הבטיחה לוועד בעקבות ביטול/פרוק גן מגדל המים שהמועצה
פרקה .

שירי ביקשה להוסיף לתקציב בני מצווה סך של  2,000שח ( בנוסף ל 3000שח ).
מתוכנן ערב גיל קופטש ופרוייקט למען חזות הישוב .

.6

החלטה

 אושר ברוב קולות

אשפה ומחזור

 התקבלו תלונות על חוסר ידיעה מתי מפנים פחים ירוקים  ,כתומים
וכן על נראות הפחים ופינות המחזור .
 שירי ביקשה לפנות למועצה להוסיף עמדות מחזור .
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 הועד הסביר לשירי שפינות המחזור ,אופן וימי הפינוי הינם באחריות המועצה
ותקציבה .
הקצאות פינות מחזור לישוב הינם תלוי כמות תושבים .
 המועצה הבטיחה להחליף בקרוב את פחים הכתומים השבורים  ,אך לא יהיה
שינוי בשיטת הפינוי  -שקיות .
 המזכירה מסרה לשירי טרם הישיבה את הנייד של רווי אחראית איכות הסביבה
במועצה ,אך שירי לא הספיקה לשוחח עימה .
 רווי מהמועצה תשמח לתת הסבר לשירי ואם יש צורך תוזמן לישיבה.
 ימי הפינוי :
פחים אשפה ירוקים :בימי ב' וה'.
שקיות כתומות  :ביום ד'.
(יש להניח השקית על הפח הירוק – שקיות מקבלים במזכירות).
גזם  :ביום ב' .
(מותר להוציא גזם ירוק לפינות הגזם ביום א' אחה"צ )
גושית – יום ו' משעה 12:30 -8:30
יום ב' משעה 14:00-19:00
(מיקום הגושית רחוב עפרוני  ,מאחורי גני המועצה ).
בזמן הפנוי:
קרטונים  ,בקבוקי זכוכית ,בגדים ,נייר  ,פחים כתומים.
(המיקום  -רחבת בית הקשיש)
מחזור סוללות  ,ומוצרי אלקטרוניקה קטנים.
(המיקום  -רחבת מועדון הנוער החדש).
החלטה

 הוועד מאשר לשירי יפוי כוח מלא לפנות למועצה .


.7

נושא

:

השינויים אם יהיו ללא התחייבות /עלויות כספיות של הוועד!

חלקה בגוש
 8808חלקה 134

דיון והחלטה

 שירי ציינה :לפי התב"ע המבנה העומד בגוש  8808חלקה  134צבוע בצבע אפור
– מיועד למסחר .
 בעבר המבנה שימש כבית ספר  ,טיפת חלב ,מועדונית  ,צרכניה וכיום המבנה
בבעלות פרטית .
 בבדיקה בטאבו ובנסח ששירי הוציאה רשום מנהל מקרקעי ישראל.
 לדעתה המבנה ציבורי  ,אפשר להשכירו ויהווה מקור הכנסה לישוב.
 אילן דאי הזכיר שהמבנה עבר מספר גילגולים כמצויין מעלה ולבסוף צרכניה
ויתכן שכך נשארה החזקה בידיים פרטיות.

ועד

עין-שריד ,מועצה אזורית לב השרון

ת.ד ,151 .עין שריד
טל:

מיקוד:

09-7961156

40697

פקס09-7962967 :

www.ensarid.muni.il
 ארבל וליאור ציינו שהם רכשו בתים בשנים האחרונות וכל הנכסים בישוב
רשומים בטאבו בחכירה ממנהל מקרקעי ישראל .
 שלומי ציין שחבר הוועד טוען כי ברשותו אישורי חזקה על הנכס!
 מאחר ומדובר בתלונה על חבר וועד  .ממליץ לפנות לוועדה לתכנון ובנייה
במועצה/מנהל.
החלטה

רישום הפרוטוקול :מלכי פולג

שירי אור קיבלה גיבוי מלא של הוועד לבדוק מול מנהל מקרקעי ישראל
והוועדה לתכנון ובנייה מי הבעלים של הקרקע.

יו"ר ועד היישוב
שלומי פוקס

