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 2021-60 ת ועד הישוב עין שרידפרוטוקול ישיב
 11.7.21 א'  יוםאשר התקיימה במישיבת ועד 

 11.7.21 : הישיבה תאריך
אמיר , אילן דאי, ליאור גרונדשטיין  יוסי איטח ארבל דולב ,,  קלאוס גלית יהודה יפרח,שלומי פוקס,  : משתתפיםחברי ועד 

 .דוידי  
  שירי אור חכמון, :  נעדרו

 .  אלעד דאימשפחת סנדר ,   : נוכחיםמוזמנים 
 

 13.6.21 .מיום 5מס'  פרוטוקול אישור : נושא .1

 .אושר החלטה    

  עדכוני יו"ר   : נושא .2

 גגות סולארים     

 

 

 

 

 

 

 תרבות

 

 

 

 

 

 

 

גן שעשועים 

 צופית

 

 

  (כדורגלהמגרש התקדם למכרז פתוח בגגות סולארים )בל מעוניין יו"ר 

 .  התשלום לחברת חשמל שולם  על מנת לשמור התעריף המובטח 

  ללא מכרז כפר סבא באפשרות הוועד לקחת את החברה הכלכלית 

 ., אך מעדיף לצאת למכרז פתוח(המועצה )על מכרז 

   לפנות  לחברה הכלכלית להכנת מפרט למכרז. הוחלט  

  יציאה למכרז פתוח . הוועד מאשר  

 

  וועדת תרבות קיימה יריד פתיחת הקיץ . 2.7ב 

  .  היריד היה מוצלח מאוד ושאפו לוועדה 

 . יו"ר הוועד אישר לוועדת תרבות לקיים את האירוע למרות התנגדות המועצה 

  / נוהל עבודה לקיום אירועים .המועצה ערכה ישיבה  ושלחה הנחיות 

   של  כתובותהתרבות על פי הנחיות אירועי וועדת תרבות נדרשת בעתיד לקיים

 המועצה . 

 

 קנה את הדשא הסינטטי  והשליכה את הפסולת בפינת הגזם .יהמועצה ת 

    .המזכירות פנתה ותפנה שוב  למועצה בדרישה לפינוי הפסולת 

 

      

 משפחת סנדר  : נושא .3

  חלוקת מגרש 

        גודל  124חלקה  8808בגוש ברחוב פשוש  את הנכסמשפחת סנדר רכשה

 מטר. 1200-המגרש כ 

 יחידות דיור. 3 -מבקשת לאשר חלוקה של המגרש ל 
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   לבתי  המגורים תתאפשר  הכניסה )הדגיש כי   הוועד אינו מתנגד לחלוקה פנימית 

 .  (רק מרחוב פשוש 

כי לוועד אין התנגדות לחלוקה פנימית  בכפוף למועצה המזכירות תוציא מכתב    החלטה    

 .לתנאי החוק ותנאי המתאר

 

 אלעד דאי  : נושא .4

 סיבים אופטים 

סיבים תשתיות פריסת  קידום בזק ופרטנר לאלעד עדכן כי נפגש עם חברות     

 אופטים בישוב.

 .קיימת נראות להתקדמות  שעמה פרטנר החברה 

 חצי שנה. זמן משוער 

 חדר תקשורת ממוזג. נדרש לספק :

 מותנה 

 מצטרפיםבתי אב  200מינימום ב

 עלויות משוערות 

 .ש"ח 1000-כ לכל בית אב  חד פעמי  חיבור

 .₪ 120כ חודשי עבור ספק + תקשורת,   + תשלום 

 שח  20 –נתב  כ  

 ויבדוק הענות לנושא. .אלעד יפיץ לתושבים שאלון בגוגל פורמס

 

 הנחיות לקיום     .5

  אירועים , תחת 

 כיפת השמים

  במבנה ציבוריו

         תרבות תחת כיפת השמיים ובמבנים  אירועיהנחיות להמועצה קיימה כנס

 ציבוריים.

    רצ"ב(. -ההנחיות  נשלחו במייל לוועדים( 

  יו"ר הוועד מבקש להוציא מכתב למועצה ולדרוש בדיקת כל המבנים הציבוריים

 שהמועצה הקימה בישוב.   

  יישומו על ידי הוועד/וועדת תרבות.בכתב הנחיות שהועברו 

 

     

מטעם ומהנדס  התחבורה ועצתיהודה יפרח נפגש עם סגן ראש המועצה, י    מדרכות   .6

 . המועצה

 לבית ברחוב עגור רק שיפוע בכניסה הנגשת   50% של ע אושר סיוXX   
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  , בשל מגבלת האב.ההנגשה לכיסא גלגלים 

  המשפחה פרוק המדרגות היוצאות אל השטח נציגת המזכירות תתאם מול

 הציבורי.

  . סגן ראש המועצה לא אישר סלילת מדרכה החסרה לאורך הרחוב 

 

 פרוק המדרגות הממוקמות בשטח המזכירות תעדכן ותתאם מול אם המשפחה   החלטה    

  .הציבורי

 שי דוידי לקידום  ההנגשה. קבלן השיפוצים תפנה ל 

   שלא מן המניין : נושא .7

 

 

 

 ביטחון  

 

 

 קבלת  הצעות מחברת שמירה .בליאור מבקש סיוע  -

 המטרה הקטנת עלויות  והמשך העסקת  ישי כאחראי הביטחון . -

 

אוספי פסולת המגיעים לפינה -"תמהונים"  עלבפני  ארבל הגננות התלוננו  פסולת גושית    

 הגושית.

    .בשל קרבת הפינה הגושית לגני הילדיםהתלונה   

 שהושלכו  לפינה הגושית. חפצים מגיעים  לאסוף  " "האוספים  

 הגן   נעול ומגודר  ,   אפשר לכסות ביוטה את הגדר באם מפריע . 

    

 .נזמן את חברת הגינון לשימוע –לאור ריבוי התלונות  חברת הגינון    

 .רוני אמיר ושלומי  בהשתתפותהפגישה  

 יו"ר ועד היישוב  
 שלומי פוקס

 

  מלכי פולג רישום הפרוטוקול: 


