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 2202-10 ת ועד הישוב עין שרידפרוטוקול ישיב
 06.02.22 א'  יוםאשר התקיימה במישיבת ועד 

 בזום  06.2.22 : הישיבה תאריך
שירי אור  .אמיר דוידי  , אילן דאי,  יוסי איטח ארבל דולב ,,  קלאוס גלית יהודה יפרח,שלומי פוקס,  : משתתפיםחברי ועד 

 חכמון  
 ליאור גרונדשטיין, נציגת המליאה פרידמן פלומן רוני  :  נעדרו

 .  ערן גיורא, ינון רז, סנדר דור  : נוכחיםמוזמנים 
 

 12.12.21 .מיום 9מס'  פרוטוקול אישור : נושא .1

 .אושר החלטה    

  עדכוני יו"ר   : נושא .2

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  דוידי ומזכירת הוועד  על מפות התמרורים ופסי האטה   שעבר עם אמיר עדכן יו"ר

 מעברי חצייה ופסי האטה .ם חסרים , יתמרור, סימנו על המפה 

  מועדון לשיפוץ  מכרז האת מעטפות הבוקר  יהודה יפרח ומזכירת הוועד פתחו

 ההסתדרות.

 2 ( פניות  5מתוך הצעות התקבלו . ) 

 ההצעה הזוכה של שי אחזקות  .

      

 בישוב  משאיות  : נושא .3

 התושב 

 ערן גיורא

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  חנייה מול הבתים,   .גיורא ערן הציג את בעיית המשאיות הנוסעות ברחבי הישוב

 רחוב אנפה ליד גן שעשועים .בבמפרץ 

  נסיעת המשאיות    , הכבישים בישוב צרים , רכבים פרטיים  חונים משני הצדדים

חשש הבנסיעה לאחור מהוות   תחושה של חוסר בטיחות ו אף בישוב לעיתים 

 . גובר לאסון

  כניסת המשאיות .מבקש להגביל את גיורא   

 . יו"ר הוועד מודע לבעיה , דיבר עם הנהגים 

  הבוקר החל הליך עדכון מפת התמרורים . עדכן כי 

 . הציע להגביל  הגבלה לכניסת משאיות מצריכה מקום חנייה מסודר למשאיות

 בהן רוב המשאיות חונות  חנייה ברחובות 

 ולפזר אבני   הם: רחוב ברבור צד דרום. ורחוב עפרוני , הציע להוסיף מצלמותש ,

 חצץ ליישור הקרקע .

 ג המשאית החונה במפרץ ברחוב אנפה .אמיר פנה באופן ישיר לנה 
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 פסי האטה  

 התושב 

 דור סנדר

 

  ניסינו למצוא פתרונות שונים אך לא הצלחנו. 

 

 במגבלות   -, אך ייקח לא מעט זמן  תהליך לעדכון מפות התמרורים החל ה

 אישוריי וועדה.

 

 

 ליד כיכר האופניים.להתגורר בבית שבנה ברחוב עגור  דור סנדר עבר 

  מוגברת אחה"צ כתוצאה מהפניית הווייז  דרך עין שריד  דור מתלונן על תנועה

 לקדימה צורן.

 בקש לשפר את איכות חיי בני ביתו .הנהגים נוסעים במהירות ודור מ

 לסגור את השערים ולהוסיף פסי האטה .מבקש 

 .נושא סגירת השערים אחה"צ נבדק  בעבר ואין היתר לסגירתם 

  יועצת ואחראי התחבורה.הוספת פסי האטה  יוספו  ובטיפול מול 

 

בקש פגישה עם יועצת ונציג התחבורה המועצה , נישלח מכתב לסגן ראש הוועד     החלטה    

 . בוועדה הקרובה  תמרורים ופסי האטה מפות  לעדכון 

  2022תקציב  : נושא .4

 היטל שמירה 

 וצו מסים 

      לאישורו.הוצג  לחברי הוועד  ₪ 1,274,557  בסך של  2022תקציב  

   כיצד נבנה התקציב   הבהירהגלית: 

  חישוב ההכנסות –  

 הנחות .וצפי הכנסות  כללי  , לפי מטרג' הנכסים החישוב 

 (ולא רק אחרונות שנים  3 ארבל ביקשה לקבל את תקציב ההכנסות של הנוער

 .(של ההוצאות

   סעיף הוצאות  

 :סעיפי ההוצאות עודכנו  בהתאם

ומעסיק את ישי כסייר ,  סיים התקשרות עם חברת השמירה , הוועד   – ביטחון

 ניתן  לראות בתקציב את השינוי.

 יש עליה בהוצאות מימון , תקשורת וכו' . – מימון

 למזכירה. %2.5הוספת שכר של  מנהלתיות

  תרבות   

. 

 .פורים בפתח אך אין מתנדבים לקיים את מסיבת פורים

   להפעיל את חגית תורן מקפה בקופסא.הוצע במידה ולא יגוייסו מתנדבים 
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  , רוני הסבירה שאחרי האסון במירון יש החמרה בהנחיות 

    .המקשים  על ביצוע האירועים הוועדים נדרשים לאישורים חריגים 

  

       

 אושר  פה אחד. ₪ 1,274,557בסך של  2022לשנת  תקציב עין שריד   החלטה     

  אחד . אושר  פה 2022היטל שמירה לשנת 

  אושר פה אחד  1.92%בתוספת חוק ההסדרים בסך של   2022צו מסים  לשנת 

     

דוחות כספיים    .6

   2020לשנת 

  נשלחו בדוא"ל לחברי הוועד .  2020דוחות כספיים שנת  

 . הוועד מתבקש לאשרם 

 

 . מאושרים פה אחד  2020דוחות הכספיים  שנת   החלטה    

 

   רחוב  חתולי : נושא .7

 

 

 

    

 

 

  התושבת  דאי איסלמן גילה שלחה מכתב בקשה להוספת תקציב לצורך עיקוור

 חתולי רחוב . מעבר לתקצוב המועצה.

  חתולים בשנה. 10-רק כבבדיקה שערכה המועצה מעקרת 

 

 את התקציב השנתי לוועד. להעביר הוועד יפנה למועצה בבקשה   החלטה     

  על מנת  להוזיל מהישוב ,  ווטרינרמהמועצה ויפנה להוועד יקבל את התקציב

 העיקור .עלויות 

   התברר ערכה אחרי הישיבה)בבדיקה שהמזכירה- 

 50-לעקר כ  הואמור 2021קורא  תקציב מיוחד לשנת  המועצה השיגה בקול 

 . חתולים 

   חתולים. 40-ואמורה לעקר עוד כ 2021חתולים בשנת  9-המועצה עיקרה כ 

 קורא לא יכול לעבור לוועד.יב קול תקצ 

   אושר.טרם  2022תקציב שנת 

   צריך לקבל את אישור המועצהעל ידי הוועד הווטרינר  הנבחר) . 

 .יו"ר הוועד ממליץ לפנות לגברת דאי להתנדב  בנושא ולעקוב אחר ביצוע המועצה 

   

       

 יו"ר ועד היישוב  
 שלומי פוקס

 

  מלכי פולג רישום הפרוטוקול: 

 


