אשלים ישוב קהילתי ד.נ חלוצה מיקוד 85512
פרוטוקול וועד מקומי אשלים  2014מתאריך1/9 :

שעת פתיחת הישיבה20:00 :
נכחו בישיבה :יחיאל אבגי ,נלי שחר ,יעל גרינברג ,רפי מזרחי ,מזכיר היישוב-גיל אבימן
לא נכחו :אוחיון שמואל
הוזמנו :הורוביץ גיא ,עדו גולומב – ועדת ספורט ,יוספחיים ליאלמייב-חצרן

נושאים :
 .1אושר פרוטוקול ישיבת הועד מתאריך 18/8/14
 .2נושא :ספורט ביישוב
סיכום - :מפעיל חדר כושר – נסגר חוזה עם מפעיל חדר הכושר ,הועד איחל לו בהצלחה.
 שירותים בחדר הכושר – לאור בקשת המתאמנים הועד יבחן למול הג"א האם ניתןלשפץ ולהחליף את השירותים הישנים באסלות.
 .3נושא :גינון ביישוב
סיכום - :התקיים ראיון עבודה לגיא הורוביץ  -הועד המקומי החליט ,פה אחד ,לקבל את גיא
הורוביץ לעבודה על סמך ההצעה שהציע והעסקתו על בסיס חשבונית.
 30יום.
 התקיימה שיחה עם יוספחיים בו הובהר לו כי העסקתו תסתיים תוך .4נושא :התפטרות חבר ועד
סיכום - :הוצג מכתבו של שמואל אוחיון אשר ביקש להתפטר מתפקידו כחבר ועד.
עפ"י תוצאות הבחירות ,חבר הועד הבא הינו דניאל קלר ,דניאל בחר לוותר למורן גנות
ברנע ,אשר התמודדה בקבוצתו.
הועד יפנה לדניאל קלר להעברת אישור בכתב לוויתורו
הועד המקומי יעביר למועצה את מועמדותה של מורן גנות ברנע
עדכון המועצה יעוכב למשך  24שעות לטובת בירור למול משרד הפנים שמבוצע ע"י
יעל גרינברג
 .5נושא :מורשה חתימה
סיכום :בעקבות התפטרותו של חבר הועד ,שמואל אוחיון ,יש צורך בעדכון מורשי החתימה
החלטה :הועד המקומי החליט כי מספיקים  2מורשי חתימה לחשבון הבנק
בעד 4 :נגד:

0

 .6נושא :כלבים משוטטים
סיכום :הוצג מכתבם של סטודנטים מכפר עדיאל ,אודות אלימות כנגד כלבים משוטטים.
הועד המקומי העביר מכתב התייחסות לנושא ,בו הוא מגנה כל אלימות כלפי בעלי
חיים .במקביל הועד יפנה לסטודנטים בכפר עדיאל ולוטרינרית המועצה בבקשה
לבצע ביקורת ואכיפה של זיהוי ,חיסון ורישום כלל הכלבים בישוב.
 .7נושא :השכרת מועדון היישוב וציודו
סיכום :ישלח שוב מכתב לתושבים אשר מציין כי ניתן להשכיר את המועדון או את ציודו ע"י
מתן צ'ק ערבון ותשלום סכום שיקבע ע"י הועד.

 .8נושא :החלפת תאורת הרחובות
סיכום :הוצג מסמך בנוגע להחלפת תאורת הרחובות בתאורה חסכונית
החלטה :הועד תומך בפעולה זו
בעד 4 :נגד:

0

 .9נושא :טיפול בשער היישוב
סיכום :לאור הפסקת עבודת הרבש"ץ – הנושא ממתין לתשובה מסודרת מהמועצה עד יום ה'
הקרוב
 .01נושא :ניקיון מבני ציבור ביישוב
סיכום :ניקיון מבנה בית הכנסת ,מועדון ומזכירות היישוב ,יש צורך ביותר מ 4-שעות חודשיות
לכך
החלטה :החלטת הועד המקומי להגדיל למנקה את שעות הניקיון ל 10-שעות חדשיות.
בעד 4 :נגד:

0

 .11נושא :עלות צילומים – שירות לתושב
סיכום :אפשרות ביצוע צילומים הינה לרווחת התושב
החלטה :יבוצע תשלום מדורג עפ"י כמות צילומים ויתלה במזכירות.
בעד 4 :נגד:

0

 .21נושא :שילוט למשפחות
סיכום :לאור בקשת התושבים ,הנושא ייבדק שוב למול החברה
 .31נושא :רואה חשבון הועד המקומי
סיכום :הוצג ע"י רואה החשבון בקשה לקבלת סיסמא לצפייה בלבד
החלטה :הועד המקומי מאשר גישה לחשבון הבנק ,לצפייה בלבד.
בעד 4 :נגד:

רשם
רפי מזרחי
יחיאל אבגי
יו"ר ועד מקומי חבר הועד המקומי
אשלים
אשלים

0

