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 2021-80 ת ועד הישוב עין שרידפרוטוקול ישיב
 10.10.21 א'  יוםאשר התקיימה במישיבת ועד 

 810.10.21 : הישיבה תאריך
 אמיר דוידי, , גרונדשטיין, ליאור ארבל דולב,  קלאוס גלית יהודה יפרח,שלומי פוקס,  : משתתפיםחברי ועד 

 ארבל דולב  :  נעדרו
 לב , ישי כהן תהילה  -פרידמן רוני פלומן חברת המליאה, דודו  סלם גוון ירוק , גלית בר  : נוכחיםמוזמנים 

 

 8.8.21 .מיום 7מס' פרוטוקול אישור : נושא .1

לעדכן את שירי אור  -עדכוני יו"ר/תכנון במגרש ציבורי  2בסעיף להוסיף  אושר החלטה    

 חכמון על הפגישות.

  עדכוני יו"ר   : נושא .2

 צרכנייה  

 

 

 

 פריצות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( יסתיים החוזה עם רמי מהצרכניה .31.12.21דרית  )בסוף שנה קלנ 

 הוועד מתכנן לצאת למכרז ולקבל הצעות מחיר . 

 בתקווה שהזוכה במכרז ישפר את פני הצרכנייה.  

 

 לבית בישוב . לא היה באזור מצלמות.היתה פריצה 

 החלטות בסעיף  ביטחון . ראו

 

      

  גינון וניקיון   : נושא .3

       8.8.21מיום זומן בהתאם להחלטה בישיבה  מגוון ירוק   ודוד 

  סמיר עושה עבודה יפה בגינון .  -העובד של גוון ירוק 

  לדודו בבקשה  פנוירוני /או לגבי הניקיון סוכם כאשר יש בעיות המזכירות

 לתגבור .

   שעות מראש. 24של  הודעה דודו מבקש 

 ית שבועית שתוצג בפני הוועד  וכנבקש להכין תדודו מת. 

 

  דודו יגיש מפה עם תוכנית שבועית של עבודת הגנן והניקיון.   החלטה    

     :   
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  ביטחון  : נושא 4

ישי כהן       

 הצטרף לישיבה

 מצלמות 

 

 

 

 

 

 

סיום תקשורת 

 עם חברת  נץ חי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דפיברילטור 

 

 

  באמצעות ישי   ,רונן עמילוב  )מפקד האזור(בישוב בעקבות הפריצה 

 לכיתת הכוננות.סייעו המצלמות י .מצלמות ציידים 4מבקש  להוסיף 

 ולפינת הגזם ת להוסיף מצלמות גם לפינת המחזורלב מבקש–גלית בר ,

 מערב.ברחוב עפרוני 

  זולציה של ראיית פנים לרכוש מצלמות איכותיות וטובות ברמציין שיש הוועד

 ומספר רכב.

 

   מועד סיום ההתקשרות עם חברת נץ חי. 15.10.21ב 

 

 סייר ותחזוקןישי כהן תהילה יועסק על ידי הוועד כ .  

 העסקתו כשכיר .פנה לרואת החשבונות לקבלת מסמכי המזכירות ת

 קה  והגדרת תפקיד .חוזה העסליאור מול היועץ המשפטי יכין  

 

  לתושבים  הפסקת חברת נץ והעסקת ישי על  יודיע ליאור . 

   רסם מספר טלפון של ישי כהן תהילה יפבהודעה . 

  24/7יהיה זמין ישי. 

  ישלח את מצגת ההסבר שהכין  לוועד  גם לתושבים.ליאור 

  לגבי הטבת המוקד שנתנה לתושבים. 

 .התחברות למוקד באופן עצמאי   יבחן הוועד 

 

 

  מכשירי דפיברילטור . 3לבקשת תושבים ליאור  מבקש מהוועד לרכוש 

 שימוש בשעת חירוםלתושבים לצורך   לאחר הרכישה יפרסם מיקומם . 

 

 הוועד מאשר :  החלטה   

     .רכישת מצלמות ציידים והוספת מצלמות 

 מכשירי דפיברילטור . 3רכישת 

  

  מדרכות  : נושא .5

 בהשתתפות    

 לוי איריס וזיו 

  משפחת לוי פנתה לוועד בבקשה להסדיר מדרכה נגישה לנכים ביציאה

 . ברחוב עגור  מפתח בית האב

 בר בהפרשי גובה בין הכביש למדרכה, מאחר ומדו 
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 שעתאל - שהמועצה שמהנדס המועצה וסגן רא יהודה יפרח נפגש עם

 . השלמת המדרכה וקבלת תקציב חריג במטרה לקדם 

  אך להשלמת המדרכה ,  ,מועצתיתקציב  שאין סגן ראש המועצה הסביר

הוועד יבצע  בתנאי  שלסייע, הבטיח בשל בעיית הנגישות של אב המשפחה 

 את המדרכה.

    28,000לפי הצעת מחיר  הסכום להשלמת המדרכה הוא ₪  . 

  ליאור אפוטה ולוי זיו  להצטרף הוועד יפנה לתושבים הגרים בסמיכות(

 לפרוייקט.

  אם המועצה תשתתף בחלק של לוי  ₪ 14,000כל שכן ישלם מקסימום .

 רפאל יירד הסכום בהתאם להשתתתפות המועצה.

 , בעלויות  ףלהשתתלא יסכימו והתושבים השכנים  במידה  

יפעל להפעלת חוק הפיתוח והתושבים יצטרכו לשלם מחיר גבוה הוועד 

 יותר(. 

  עדי זיגדון פנקסתודה ענקית לפעילת הישוב . 

  סיור בישוב  ערכה  חזות הישוב וועדת פעילה בעדי 

  ליקויים במדרכות .הרשימה של הכינה 

  הצעות מחיר . 3וקיבלה 

  על פועלך .והיפה עבודתך  על תודה רבה עדי 

  רוב הליקויים הם משטחים  . ועד את הרשימהחזות הציגה בפני הווועדת(

 .( והרמה של שורשי עצים  ארוכים

 לפני התחלת עבודה קבלן ולאשר את הביקשה מהוועד לבחור  נציגת הוועדה

 החורף.

 . בישיבה עלו מספר מקומות נוספים שלא הופיעו ברשימה 

 הובהר שהוועד יבצע רק תיקוני מדרכות ולא השלמה של  מדרכות 

)מדרכות חסרות מצריכות גבייה של היטל פיתוח או התארגנות  פרטית 

 (.על חשבון התושבים -ומימון  של התושבים 

  . תינתן  עדיפות לבעיית הניקוז והסחף  ברחוב עפרוני 

 וועץ עם מהנדס המועצה.ייש לה 

 

 לתיקונים . ₪ 60,000מתקצב הוועד   החלטה    

  וועדת חזות הישוב תקבל הצעת מחיר גם על ליקויים שלא מופיעים ברשימה 

  . ותציגם לוועד בהמשך 

 . ההצבעה אושרה ברוב קולות 

   מיידי. -ביצוע העבודה 
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   כללי  : נושא .7

 

 

 

   

 

 התאורה ברחוב עגור .חוסר  ביקש מהוועד לבחון את לוי זיו  

 

 סוכם להזמין את חשמלאי המועצה לבדיקה וסיור החלטה   

 .הפגישה עם אמיר/ רוני וזיו

לא דנו בנושאים  : נושא .8

 לפי הזימון

 

       חזות הישוב,. -6סעיף 

 תמרורים ופסי האטה. – 7סעיף 7

 מגרש כדורגל. – 9סעיף 

 

     

 יו"ר ועד היישוב  
 שלומי פוקס

 

 מלכי פולג רישום הפרוטוקול: 


