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פרוטוקול ישיבת ועד הישוב עין שריד 07-2021
מישיבת ועד אשר התקיימה ביום א' 8.8.2021

:
תאריך הישיבה
חברי ועד משתתפים :
:
נעדרו
:
מוזמנים נוכחים
.1

נושא

:

.2

נושא

:

.3

נושא

:

8.8.21

שלומי פוקס ,יהודה יפרח ,קלאוס גלית  ,ארבל דולב ,ליאור גרונדשטיין ,אמיר דוידי,
שירי אור חכמון ,אילן דאי ,יוסי איטח
רוני פלומן פרידמן חברת המליאה  ,דודו סלם מגוון ירוק ,ישי כהן תהילה אחראי בטחון -נץ חי.
אישור פרוטוקול מס'  6מיום11.7.21 .

החלטה

אושר.

עדכוני יו"ר
תכנון במגרש
ציבורי



לאחר פגישה במועצה בנושא תכנון במגרש ציבורי בעין שריד ,מתחם בשטח
של  7דונם ועליו זכויות של  3500מ"ר לבניה בשני מפלסים ובתכסית של 30%
משטח המגרש.

קורונה במועצה



הסמכנו את יהודה יפרח ורוני פלומן להיות נציגים בועדה.



יש ליידע את שירי אור חכמון על הפגישות (.הערת פרוטוקול מיום .)10.10.21



החלטה שהתקבלה היא למסור למועצה שאנו מעוניינים להמשיך את התכנון
באופציה ראשונה למרכז ספורט ומרכז תרבות.



יש עלייה בתחלואה בנגיף הקורונה במועצה ,ילדים ומבוגרים.



יש להפיץ את עדכון המאומתים היומי לקהילה.

חברת הגינון



בעקבות ריבוי תלונות על הגינון והניקיון בעין שריד הן מצד התושבים והן מהוועד
הוחלט להזמין את חברת הגינון לישיבת הועד.



בין התלונות שעלו – יש בעיה עם ההשקייה ,רוב המדשאות בישוב יבשות .דובר
על כך שהעניין הושמע עם שלום חיון מהמועצה שלא מוכן להגביר את לחץ
המים ,הלחץ צריך להיות  3.5ובפועל זה  2.5והמרחק מהמשאבה משפיע .הוצע
להוסיף ראש מערכת בדשאים הבעייתיים.
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הניקיון לא מספק ,סידור העבודה לא טוב ולא ברור מספיק .הוצע שיפורסם סידור
העבודה של הגנן לתושבים ובכך התושבים יעזרו לגנן וידעו בדיוק היכן עובד כל
יום ולא יציקו עם תלונות.



שנת שמיטה – ביקשנו מחברת הגנן הצעת מחיר לשתילים שנשתול לקראת
שנת השמיטה המתקרבת.

החלטה
.4

נושא

:

.5

נושא

 :ביטחון

.6

נושא

:

.7

נושא

:

לזמן את חברת הגינון גם לישיבה הבאה ,לעדכון מצב.

תיקון הדשא הסינטטי בגן זיו
ארבל ביקשה להעלות שוב את הנושא של הדשא הסינטטי לאחר שהוצת ע"י
ילדים.
התיקון הינו לא מספיק טוב ומהווה סכנה בטיחותית.
ישי וליאור אמרו שיטופל.
ישי מתנהל מול ניר ורדי – הבודק מתקני שעשועים לקבלת הצעת מחיר כמה
יעלה התיקון בביצועו.


מצלמות בישוב – החלפנו אותן אך לא מרוצים .צריך לקדם את הנושא של
המצלמות עם נתב סלולרי .יש דרישה למצלמה חדשה מול נקודת איסוף פסולת
הגושית שתהיה זמינה .24/7



ביטחון – לא התקבלו בינתיים הצעות מחברות שמירה אחרות ,הדגש הוא
שלישוב שלנו יש חברת שמירה בניגוד למושבים אחרים ,ויש רצון לשנות זאת
מפני שכל תקציב הביטחון מתבזבז על כך .ההצעה היא שישי כהן הרב"ש יהיה
אחראי הביטחון היחידי על תקן נותן שירותי אבטחה ורפואה.



מפת תמרורים – צריך לעדכן את מפת התמרורים ולהעביר לרוני .בנוסף ,צריך
להוסיף תמרור חדש לבקשת שלומי שיהיה איסור על חניית משאיות ליד גני
הילדים וגם ליד תחנות הסעה.

החלטה

לזמן את חברת האבטחה – נץ חי לסיור עבודה ולישיבת הועד.

תכנית השקעה
של המועצה


לקראת הדיון שאמור להתקיים במליאת המועצה בנושא תכנית ההשקעות,
ובהתאם להמלצת ועדת הכספים ,המועצה ביקשה שנגיש רשימה של 3
פרויקטים מומלצים על ידנו.

החלטה



להוציא מכתב לאיציק שעתאל ולאורית אנג'ל  -ועד עין שריד מבקש להשקיע
בתיקוני תשתיות כגון כבישים ,מדרכות ועמודי תאורה חדשים.

ספסל לציון עמר
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ציון עמר מבקש ספסל ברחובו – סלעית פינת הברבור ,כאשר הוא מחכה
להסעה לחוג שלו .ציון כידוע תרם רבות לישוב בעבר ומן הראוי לכבד את
בקשתו.
החלטה
.8

נושא

לא התקבלה החלטה בינתיים.

 :עדכון אתר
המורשת
וההיסטוריה של
עין שריד

רישום הפרוטוקול :ליאת ליפרו



יהודה אלוש ,תושב הישוב הביע עניין במורשת והיסטוריה של הישוב .הוא
מבקש שנעלה את החומרים שבידו לאתר של עין שריד כי לדעתו
הקטגוריה של היסטוריה ומורשת באתר עין שריד לוקה בחסר.



בנוסף ,יהודה טוען כי האתר לא מוגן ,בלי סיסמה והחומרים שבידו הינם
מסווגים .אי לכך ,נבדוק את העניין ונברר מהם היוזר ושם המשתמש של
האתר ,ורוני תוכל לסייע בעניין עם מפתח אתרים שהיא מכירה.
יו"ר ועד היישוב
שלומי פוקס

