אשלים ישוב קהילתי ד.נ חלוצה מיקוד 85512
טל'  08-6557483פקס 08-6573762
פרוטוקול וועד מקומי אשלים  2013מתאריך4.11.13 :
שעת פתיחת הישיבה:

20:00

יחיאל אבגי ,יעל גרינברג ,אוחיון שמואל ,רפי מזרחי
נכחו בישיבה:
נלי שחר
לא נכחו:
הוזמנו :רונית סויסה ,גל כהן ,אולג קליין ,נטליה קלר
אושר פרוטוקול מתאריך 22.10.13
נושא  1פעילות בגנים
סיכום :רונית סויסה הציגה לחברי הוועד המקומי מספר נושאים הקשורים בתיפקוד הגנים:
א .מרווה אבוטבול עומדת ללדת (בשעה טובה) במהלך חודש נובמבר  2013ונמצאו שתי מחליפות לתפקיד
סייעת בגן רימון רונית בודקת את אחת מהן כמחליפה.
ב .היות והוועד המקומי מבקש להפעיל את הגנים בשנת  2013-2014עם התמ"ת ,יש לקבוע פגישה עם מנהלת
הגיל הרך במועצה בטרם ההחלטה הסופית ופגישה עם נציג התמ"ת.
ג .במידה ויוחלט על העברת הגנים לתמ"ת ,יש לטפל מול מחלקת ההנדסה במועצה ,כאשר רונית ביקשה
שברני ממחלקת ההנדסה יוביל את הנושא.
ד .רונית הציגה כי הייתה פנייה של חבר הוועד ,אוחיון שמואל למנהלת הגיל הרך במועצה לגבי אי המצאות
גננת בגן רימון שבוע ימים ,היה נכון לפנות תחילה אליה כרכזת הגיל הרך ביישוב ולאחר מכן למועצה.
החלטה :החלטות הוועד המקומי היינן:
א .רונית תבדוק מי מהמועמדות מתאימה ומוכנה לעבוד כמחליפה למרווה
ב .הוועד המקומי יקבע פגישה עם מיכל פריאל בנושא התמ"ת כולל פנייה למחלקת הנדסה
ג .לגבי העברת אינפורמציה בין הוועד המקומי לבין רכזת הגיל הרך  -הנושא הובהר ,יטופל בשיתוף פעולה
והאינפורמציה תהיה דו כיוונית.
1
נעדרו:
נמנעו0 :
נגד0 :
4
בעד:
נושא  2סטטוס בריכת שחייה
סיכום :חבר הוועד ,רפי מזרחי עדכן כי קבלן בריכות "שירת האביב" החל בתיקון הבריכה (נזילות) ,לגבי תחזוקת
חורף בבריכת השחייה .הדבר היחידי היינו מילוי הבריכה במים לכל תקופת החורף .עלות התיקון כ₪ 10000-
נושא  3וועדת קליטה
סיכום :חבר הוועד ,רפי מזרחי ,הציג שחברי וועדת קליטה גיבשו טיוטא לתקנון היישוב כאשר הסתמכו על תקנון
יישובים קיים וכן על נושאים שהועלו ע"י חברי הוועד המקומי .עפ"י הערכתו הטיוטא תועבר תוך מספר ימים
לעיון חברי הוועד המקומי ולאחר מכן לתושבים.
נושא  4נוכחות בגנים
סיכום :חבר הוועד ,רפי מזרחי הציג לרונית סויסה כי הסייעות בגנים המקבלות שכר מהוועד המקומי ,לא ממלאות
דוח נוכחות ממוחשב
החלטה :סוכם כי הסייעות יפנו למזכירות היישוב ללמוד כיצד ניתן להפעיל את שעון הנוכחות.
1
נעדרו:
נמנעו0 :
נגד0 :
4
בעד:
נושא  5הסעות לבית הספר
סיכום :הוצג ע"י תושבת היישוב ,נטליה קלר לגבי הבעיות בהסעת התלמידים לבית ספר משאבים עם האוטובוסים של
המוביל הדרומי צביקה.
 .1האוטובוס עוצר באמצע הככר
 .2מגיע בשעה  7:30ולא בשעה  ,7:20מזרז את הילדים לעלות לאוטובוס תוך כדי צעקות עליהם
 .3נהג האוטובוס אינו מוודא שהילדים חגורים
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 .4נהג האוטובוס אינו קבוע ,הנהגים מתחלפים
 .5הנהג אינו מאפשר לילדים לשבת במקומות קבועים
החלטה :הוועד המקומי רואה בנושאים שהועלו כנושאים חריגים שיש לטפל בהם מיידית מול המועצה ואחראי הסעות במועצה,
על כן יצא מייל מיידי למועצה בנדון לפתרון הבעיות מול החברה ו/או הנהג
1
נעדרו:
נמנעו0 :
נגד0 :
4
בעד:
נושא  6מועדון נוער
סיכום :הוצג ע"י חברת הוועד המקומי ,יעל גרינברג ,כי נאסר על בני הנוער לשבת מחוץ למועדון הנוער ,כאשר מועדון הנוער
סגור בפניהם מבחינת בטיחות בחשמל.
הוצג ע"י יו"ר הוועד ,יחיאל אבגי ,כי ההורים של בני הנוער טרם העבירו את המסמכים הדרושים למחלקת הרווחה
במועצה וזאת על מנת לפתוח את המועדון לבני הנוער ,ההורים פוחדים ו/או לא מעוניינים בהעברת הפרטים למועצה.
בעקבות כך יצא מסמך של עו"ס אופיר צימרינג להורים .מחלקת הרווחה במועצה רואים את נושא אי שיתוף הפעולה
ופתיחת המועדון לבני הנוער בחומרה.
החלטה :החלטת הוועד המקומי היינה להנחות את רכזת הנוער שעד יום ו'  8נובמבר תבדוק עם ההורים ומחלקת הרווחה במועצה
על העברת ו/או אי העברת המסמכים .במידה והמסמכים לא הועברו ע"י כלל ההורים ,המועדון יסגר ע"י הוועד המקומי
והמועצה .לגבי ישיבה מחוץ למועדון ,אין כל מניעה.
1
נעדרו:
נמנעו0 :
נגד0 :
4
בעד:
נושא  7מתן שירותים רפואיים
סיכום :הוצג לחברי הוועד המקומי את מכתבו של מנהל מחוז דרום בשירותי בריאות כללית לגבי השינוי שצפוי במרפאה ,ועל כך
שהרופא במרפאה מקבל חולים בשעות הבוקר בלבד ,פעמיים בשבוע ופעם אחת אחרי הצהריים ,ישנם מצבים שתושבים לא
יכולים לקבל שירותי רופא בשעות שנקבעו
החלטה :החלטת הוועד המקומי לפנות מחדש למנהל מחוז דרום בשירותי בריאות כללית ,לסיוע בנושא
1
נעדרו:
נמנעו0 :
נגד0 :
4
בעד:
נושא  8מדפסת מרכזית ליישוב
סיכום :הועבר לחברי הוועד המקומי מסמך והצעות מחיר למדפסת מרכזית למזכירות היישוב .כיום ,המדפסת במזכירות אינה
עונה על הדרישות ועלות השימוש בה גבוהה מאוד.
א .חברת גטר  -עלות צילום דף  0.059אג' + ,אחזקה חדשית ₪ 57
ב .חברת צילום עתיק  -עלות צילום לדף  0.065אג'  +אחזקה חדשית ₪ 90
החוזה עם החברות היינו ל 5-שנים.
החלטה :החלטת הוועד המקומי היינה
 .1להזמין את המדפסת מחברת גטר
 .2עלות צילום לתושבי אשלים  0.20אג' לדף
 .3לגנים ולחינוך יוקצה קוד לצילומים
 .4המדפסת תחובר ברשת בין המשרדים
1
נעדרו:
נמנעו0 :
נגד0 :
4
בעד:
נושא  9תחושות התושבים
סיכום :לישיבת הוועד הוזמנו תושבים; גל כהן ,אולג קליין ורונית סויסה .התושבים הציגו לחברי הוועד המקומי את תחושותיהם
כלפי הוועד המקומי ,אופן הטיפול ביישוב ונושאים שיש לשפר אותם ביישוב .התושבים הגיעו מעמדה של סיוע לוועד
המקומי ,לשתף פעולה ביחד ולא מתוך מצב של תלונות ו/או דרישות מיוחדות.
התושבים יודעים באופן חלקי על פעילויות הוועד המקומי ,ומבקשים לדעת יותר.
הנושאים שהוצגו:
א .חוסר מעורבות חברי הוועד המקומי באירועים יישוביים
ב .עמדת הוועד בנושא גרעין הראל
ג .היישוב מלוכלך והנוי לא מטופח
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ד .אינפורמציה לא מועברת לתושבים באופן קבוע
ה .התושבים מבקשים להיות מעורבים בתהליכים ביישוב.
ו .אין תוכנית שנתית ו/או חזון ליישוב לשנים הבאות
ז .כל מה שנעשה ביישוב כמעט ללא תכנון מוקדם
התייחסות חברי הוועד:
רפי מזרחי :כל אשר נאמר ע"י התושבים אכן נכון מאוד ,ויש צורך בשיפור ושיתוף פעולה בין התושבים לוועד.
יחד עם זאת מספר רב של תושבים אינו משתף פעולה עם הוועד המקומי כגון :הצטרפות לוועדות ביישוב ,פנייה ישירה
לחברי הוועד המקומי בנושאים המפריעים ,התושבים מחכים שיובילו אותם.
במהלך השנה טופלו ע"י נושא ספרייה לילדי התושבים וכן ,בריכת השחייה.
יעל גרינברג :הוועד המקומי מנסה עם כל האמצעים התקציביים העומדים לרשותו למלא את כל הנושאים באחזקת היישוב.
תושבים העומדים על הגדר יודעים להלין ולבקש דברים מהוועד המקומי ויש צורך לחשוב כי הקופה ריקה וקשה למלא
אחר כל הנושאים
אוחיון שמואל :אכן כל מה שנאמר נכון וצודק ,אבל יש לזכור כי כל חברי הוועד המקומי ממלאים את תפקידם בהתנדבות
מלאה ללא שכר ,ועושים את הדברים ביישוב ומתחזקים אותו תוך כדי יום העבודה ושעות הפנאי.
ידוע שיש צורך במזכיר בשכר ליישוב ,בעבר נעשתה עבודה ע"י הוועד המקומי לגבי מזכיר ביישוב ,כאשר גם ראש המועצה
מאשר שיש צורך במזכיר ,אבל שכרו יהיה מתקציב היישוב .יתר על כן ,אין זה סוד שתקציב היישוב נמוך מאוד לעומת
הפעילויות ואחזקת היישוב ,ונעשה מאמץ מידי חודש ו/או רבעון לגייס כסף מהמועצה כקבצנים בפתח.
נכון שאין תכנון שנתי ליישוב ויכול להיות שיש צורך להכין כזה.
יחיאל אבגי :יש צורך במזכיר בשכר ליישוב ,הנושא מטופל על ידי מול המועצה ויתכן ויהיה מזכיר תוך תקופה קצרה.
יש צורך לטפל במועצה בנושא תקציב היישוב ,נעשית עבודה עם רו"ח בנושא.
החלטה :החלטת הוועד המקומי היינה לקדם ולתמוך בתושבים ,מקבלים את השיחה עם התושבים בברכה ,והחל מישיבת הוועד
הנוכחית יחל שינוי בנושאים שהוצגו.
1
נעדרו:
נמנעו0 :
נגד0 :
4
בעד:
נושא  10מועדון לחבורת הזמר
סיכום :חבורת הזמר של המועצה דחו את הצעת היישוב לשימוש במועדון.
נושא  11יציאה לפולין
סיכום :הוצג ע"י חברת הוועד ,יעל גרינברג ,כי  11בני נוער מהיישוב יוצאים לקראת חודש אפריל כמשלחת לפולין ,העלויות גבוהות
מאוד ,לכל משפחה כ ,₪ 6000-יש לבחון אפשרות סיוע למשפחות וכן יש להכין דגלים למשלחת
החלטה :החלטת הוועד המקומי היינה:
א .יוכנו דגלים למשלחת סמוך למועד היציאה  -דגל היישוב ודגל הלאום
ב .לגבי סיוע לבני הנוער:
 )1בני הנוער יעבדו יום שישי אחד בחודש בניקיון היישוב ויקבלו שכר על כך
 )2יעל גרינברג תפנה לחב' ג'נסיס ,לבקש שבני הנוער יעבדו בשכר
 )3יעל גרינברג תפנה לקרן מיראז' למתן סיוע במידת היכולות.
1
נעדרו:
נמנעו0 :
נגד0 :
4
בעד:
נושא  12שועלים ביישוב
סיכום :חברת הוועד ,יעל גרינברג ,הציגה כי ישנם שועלים המסתובבים ביישוב ויש צורך בטיפול
החלטה :הוחלט ע"י הוועד המקומי לפנות בנדון לוטרינרית המועצה ,עדי ולרשטיין
1
נעדרו:
נמנעו0 :
נגד0 :
4
בעד:
נושא  13מגרש כדורסל
סיכום :חברת הוועד ,יעל גרינברג ,הציגה כי הגדר במגרש הכדורסל היינה מפגע בטיחותי לילדי ותושבי היישוב.
החלטה :הוחלט לבקש מאריק לרנר לפרק את הגדר שאינה מחוברת לעמודים.
1
נעדרו:
נמנעו0 :
נגד0 :
4
בעד:
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נושא  14תשתיות צפוניות
סיכום :יו" ר הוועד המקומי הציג את דרישת מחלקת ההנדסה במועצה ,להעביר גיבוי מלא של הוועד המקומי על ביצוע התשתיות
על פי התוכניות ביישוב.
הוצג ע"י אוחיון שמואל שעפ"י התוכניות אמורות להיות מדרגות בין השבילים המרכזיים ולעומת זאת יעשה שם ירידה
חדה .יש צורך לקבוע פגישה עם מחלקת ההנדסה והעומד בראשה לגבי כלל הפרוייקטים ביישוב.
החלטה :החלטת הוועד המקומי לפנות למנהל מחלקת ההנדסה לפגישת עדכון בנושא תשתיות ובריכת השחייה.
1
נעדרו:
נמנעו0 :
נגד0 :
4
בעד:
נושא  15חדר כושר
סיכום :הוצג לחברי הוועד המקומי שחדר הכושר מפסיד כספים למרות פנייה ושינוי תעריפי השימוש ,כמו כן מדריך הכושר לא
העביר דוח משתתפים ,יתרה מכך ישנם תושבים אשר משתמשים בחדר הכושר ולא שילמו מנוי.
יו" ר הוועד מסר כי פנו אליו תושבים בטענה שהעלות גבוהה מידי והתשלום ל 3-חדשים לא נראה להם.
החלטה :החלטת הוועד המקומי לזמן תוך שבוע ימים את המתאמנים ולהציג את נושא חדר הכושר כולל המאמן.
זאת טרם יסגר חדר הכושר
1
נעדרו:
נמנעו0 :
נגד0 :
4
בעד:
נושא  16ריחות מהלולים
סיכום :יו"ר הוועד המקומי הציג שהיה בפגישה בנושא ריחות מהלולים .בסיכום הפגישה הוחלט לדווח טלפונית לאחראי על
הלולים את היום והשעה של הריחות.
החלטה :החלטת הוועד המקומי שאוחיון שמואל ירכז את הנושא
1
נעדרו:
נמנעו0 :
נגד0 :
4
בעד:

רשם
אוחיון יונה שמואל
מזכיר וועד מקומי
אשלים

יחיאל איבגי
יו"ר וועד מקומי
אשלים
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