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 85512נ חלוצה מיקוד .אשלים ישוב קהילתי ד

 08-6573762 פקס 08-6557483' טל

 02/01/2013פרוטוקול וועד מקומי אשלים  מתאריך 

     
 20:00: שעת פתיחת הישיבה   

 
 : נכחו בישיבה

 
 .נלי שחר ורפי מזרחי, יעל גרינברג,  יחיאל אבגי, אוחיון שמואל

 :נעדרו מהישיבה
 

 

 :איחרו לישיבה
 

 

:  הוזמנו לישיבה
 
 
 

:         הערה 
                

.  נציגת היישוב במליאת המועצה–מזל לבל 
. לישי כהן

 . גנן היישוב–מאיר שטיימן 

  .2012 דצמבר 20 :אישור פרוטוקול מישיבה שנערכה בתאריך
 

: נושא. 1
                  

: סיכום
 

. נושאים ממליאת המועצה
 

. מזל לבל נבחרה בוועדת מכרזים במועצה
ממגרש הספורט לפיתוח  ₪ 300,000ר אשלים בסך של "אושר שינוי התב. א

. היישוב
. אושר לקדש ברנע תקציב לקליטת משפחות. ב
. אושר לבאר מילכה תאורה בכניסה ליישוב. ג
 

 
                    :החלטה

 
 
 
 
 
: נושא.2
 

: סיכום

. חבר וועד חמישי
 

הוצג לחברי הוועד המקומי אישור של משרד הפנים על החבר החמישי נעמי 
. שחר

 
 
 

 
. הוועד המקומי מאחל לנעמי שחר הצלחה כחברת וועד מקומי
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. 'עד ו' א-צהרון מ: נושא.3
 

 
י "עפ. 'ו-'תושבת היישוב לישי כהן מבקשת לפתוח צהרון ביישוב מכיתה א: סיכום

. םהצהרון ייתן פתרון אוכל ונושאים חינוכיי, דרישת ההורים
ידוע כי אין מקום ביישוב למבנה ולכן בשיחה עם אייל אלכסנדר יוכל לארגן 

. מקום באיילים
 

י הוועד המקומי להמליץ לגבי לישי כהן לבדוק את הפוטנציאל "הוחלט ע
. להפעלת צהרון באופן עצמאי

 
 

. 0:  נעדרו0:  נמנעו0:  נגד5:בעד
 
 
 

 
. וועדות ליישוב:  נושא4

  
  

. הוצג לחברי הוועד המקומי שיש צורך להקים וועדות ביישוב: סיכום
. י חוק"וועדת ביקורת עפ. א
. וועדת חינוך. ב
. וועדת קליטה. ג
. וועדת תכנון. ד
 מול הרווחה במועצה בכדי לא  ק פורסם בסייג אחד שייבד–וועדת רווחה . ה

.       לפגוע בצנעת הפרט
 

 
 :החלטה

 
 

. החלטת הוועד המקומי לפרסם לתושבים על הקמת הוועדות בהתנדבות
בכל וועדה חייב להיות נציג וועד מקומי שיוביל את הוועדה מלבד וועדת 

. ביקורת
 

. 0:  נעדרו0:  נמנעו0:  נגד5:בעד
 
 
 

.         ספריית אשלים: נושא5
 

.  הוצג לחברי הוועד המקומי נושא הספרייה ביישוב: סיכום
. יצא מכרז פנימי.   א
עד אז הם בגנים , חוות ידע מירוחם לא יגיעו בשלב זה עקב ניקיון המקום.   ב

.       ביישוב
  2012הוצג לחברי הוועד המקומי מסמך של ערן דורון על תקציב שנת .   ג

. 10/01/2013עד  ₪ 3,000      בסך של 
 

:  החלטת הוועד המקומי היינה:החלטה
. 2013פנייה לערן דורון לקבלת דחייה עד לתחילת חודש פברואר .   א
הספרנית תבצע בדיקת  . 14/01/2013עם בחירת הספרנית החדשה בתאריך .   ב

.       הציוד והספרים בספרייה ועל סמך כך תתבצע ההזמנה
 

. 0:  נעדרו0:  נמנעו0:  נגד5:בעד                           
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.    חינוך בלתי פורמאלי: נושא6
 

   הוצג לחברי הוועד המקומי על הפגישה בין הוועד המקומי לבין נציגי :סיכום
  ההורים בנושא החינוך הבלתי פורמאלי לגבש עמדה ותקציב ולאחר מכן 

.   יגיעו לוועד המקומי
 

 החלטת הוועד להמתין עד לגיבוש הצוות חינוך הבלתי פורמאלי ולאחר :החלטה
.   מכן להגיע לוועד המקומי

 
. 0:  נעדרו0:  נמנעו0:  נגד5:בעד  
 
.  פחי אשפה:נושא. 7
 

:   חברי הוועד המקומי הציגו שחסרים פחי אשפה ביישוב כגון:סיכום
.   אשקוביות תחנת האוטובוס ומרכז היישוב

  הוצג שחברת פינוי הקרטונים מפנה רק קרטונים גדולים ולא  
.   קרטונים קטנים

 
 החלטת הוועד המקומי לפנות למועצה אזורית לגבי השלמת פחי אשפה  :החלטה

.   וטיפול בקרטוניה
   
. 0:  נעדרו0:  נמנעו0:  נגד5:בעד  
   
.   הפעלת הגנן ביישוב: נושא8
 

  גנן היישוב מאיר הציג לחברי הוועד המקומי שתפוקת העבודה שלו עלתה :סיכום
.   וכמות העבודה והרחובות ביישוב גדל וקיים פער בין המחיר שמקבל

 
 להציג 14/01/2013- החלטת הוועד המקומי להזמין את מאיר הגנן לפגישה ב:החלטה

.   את החוזה החדש עם הוועד המקומי
 
 .0:  נעדרו0:  נמנעו0:  נגד5:בעד  
 
 
.            מערכות אזעקה למשרד: נושא9
 

י חבר הוועד רפי מזרחי הצעות מחיר "  הוצג לחברי הוועד המקומי ע:סיכום
.   למערכות אזעקה ביישוב

 
   
 

באחריות  .  החלטת הוועד המקומי לרכוש אזעקה עם מערכת מצלמות:החלטה
.                            רפי מזרחי להעביר את ההצעה לסוכן הביטוח

 
 .0:  נעדרו0:  נמנעו0:  נגד5:בעד  
 
 
 
 

.  מחשב למשרד: נושא10
  

י רפי מזרחי הצעות מחיר למחשב חדש כולל "                 הוצג לחברי הוועד המקומי עסיכום
 ₪. 2,000-  כונן חיצוני עלות של עד כ

 
י הצעות המחיר " החלטת הוועד המקומי לרכוש מחשב ליישוב עפ:החלטה

.   מחברת אייבורי
 
 .0:  נעדרו0:  נמנעו0:  נגד5:בעד  
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.  זימון לוכד כלבים: נושא11

 
ללא ליווי  ,   הוצג לחברי הוועד המקומי על ההחלטה לזמן לוכד כלבים:סיכום

.  או תושב מטעם הוועד המקומי/  חבר וועד ו
 

.  החלטת הוועד המקומי להזמין את לוכד הכלבים דרך המועצה:החלטה
   
 .0:  נעדרו0:  נמנעו2:  נגד3:בעד  
 

.  השכרת מבנים: נושא12
 

  הוצג לחברי הוועד המקומי המבנים אשר הוועד המקומי משכיר :סיכום
.   לתושבים

. 2011/2012  קיימים מספר תושבים עם חוב שנת 
 

. 15/01/2013י הוועד המקומי לפנות לתושבים החייבים לתשלום עד " הוחלט ע.החלטה
 
 .0:  נעדרו0:  נמנעו0:  נגד5:בעד  
 

.  מסמכים מהתושבים: נושא13
 

.   הוצג לחברי הוועד שלושה מכתבים מהתושבים:סיכום 
. מסמך מתושב נועם צרפתי לגבי השימוש בגבעה.   א
. ק ביסמוט לגבי תעריפי המים'מסמך מג.   ב
 ₪. 350שימוש במועדון היישוב בעלות של .   ג

 
:  החלטת הוועד המקומי להתייחס למסמכים:החלטה

. יצא מסמך לנועם צרפתי שהנושא נמצא בבדיקה מול המועצה, בנושא הגבעה.   א
ק ביסמוט שהוועד המקומי ידון בנושא  'בנושא מחיר המים יצא מסמך לג.   ב

.       בנפרש
דלת אחורית ארונות : בנושא המועדון יצא מכרז פנימי לתיקון המועדון.   ג

. שירותים, חשמל,        מטבח
   

כן יש להודיע לוועדת תרבות שהמועדון לא באחריותה ובאחריות -  יתר על
.   הוועד המקומי
. שיוחזר למזמין ₪ 500למשפחה ועירבון של  ₪ 100  יגבה סכום של 

.   באחריות מזכירת היישוב לבדוק את המועדון לאחר קבלתו
 ₪. 100י מפעיל חיצוני יחויב בתשלום בסך של "  פעילות במועדון ע

 
. 0:  נעדרו1:  נמנעו0:  נגד4:בעד  
 

.  ריחות רעים ביישוב: נושא14
 

קמין /זבובים/ הוצג לחברי הוועד המקומי נושא ריחות רעים ביישוב מהלולים: סיכום 
. והטיפול בהם'   וכד
י בקשת היחידה לאיכות הסביבה במועצה יש להכין טופס שירכז "  עפ

:   בתוכו את כלל הנושאים
. ריחות לולים.   א
. זבובים.   ב
. ריחות קמין.   ג

 
.   הטופס יועבר לתושבי היישוב לצורך דיווח ליחידה לאיכות הסביבה

 
  חבר הוועד המקומי רפי מזרחי יכין טופס פרסום לתושבים ויציג בפני  החלטה

.   היחידה לאיכות הסביבה והוועד המקומי לפני פרסום לתושבים
 

 .0:  נעדרו0:  נמנעו0:  נגד5:  בעד
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.  בטיחות בנהיגה ביישוב: נושא15
 

  הוצג לחברי הוועד המקומי על תופעה  ביישוב בה נוספים תושבים ללא :סיכום
או עם רכבים שאינם מורשים בנסיעה בשבילי /  רישיון נהיגה ו

הורים המאפשרים לילדיהם , נהיגה מהירה בשטחים בנויים.   היישוב 
. נוהגים בהגה (בעיקר הקטנים)  להיות איתם ברכב כאשר הילד 

 
י הוועד המקומי לפנות במסמך לתושבים למודעות לתופעה " הוחלט ע:החלטה

במידה והנושא ימשך יש לפנות .   ולאפשר בכך מעורבות של ההורים
.   לתחנת המשטרה במועצה לסיוע

 
 .0:  נעדרו0:  נמנעו0:  נגד5:  בעד

 
   
 
 
 

.  עלות מים: נושא16
 

ר הוועד המקומי הציג עלות המים לצריכה ביתית וציבורית "  יו:סיכום
. 'לקוב ₪ 10-י תושבי היישוב כגבוה מאד כ"  אשר משולם ע

  לכן מציע להחזיר את המים ליישוב ובדרך זו לצמצם עלויות 
.   לתושבים

 
ר הוועד  "הוחלט שיו,  היות והנושא היינו כבד מאד וצורך מחשבה:החלטה

.     המקומי ירכז את הנשוא ויקבע ציון נפרד בנדון
.   בפרק זמן של שבועיים ימים

 
 .0:  נעדרו0:  נמנעו0:  נגד5:  בעד

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          יונה שמואל אוחיון                                                                                    יחיאל איבגי 
ר ועד מקומי "          מזכיר וועד מקומי                                                                                   יו

                   אשלים                                                                                                אשלים


