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רפי מזרחי:לא נכחו

נושא 1

:סיכום

.קיימת בעייה שמתאמנים תושבים בחדר הכושר ללא אישורים רפואיים כלל

:החלטת הועד המקומי לגבי חדר הכושר היינה:החלטה

: וזאת מהסיבות1/5/14להוציא מסמך לתושבים על סגירת חדר הכושר החל מתאריך  (1

אי תשלום המתאמנים. א

המצאות מתאמנים ללא אישורים רפואיים בתוקף. ב

הינה - המבהיר כי כל מתאמן שיגיע לחדר הכושר וללא אישור רפואי , להוציא מסמך למאמן הכושר (2

.והוועד המקומי מסיר כל אחריות, באחריות המאמן

1:נעדרו0:      נגד4:בעד

נושא 2

:סיכום

החלטת הועד המקומי לשלם לספקים:החלטה

1:נעדרו0:      נגד4:בעד

נושא 3
:סיכום

פגישה עם ראש המועצה (1
בריכת השחייה (2
גני ילדים (3

לטובת בריכת השחייה ₪ 40,000בפגישה עם ראש המועצה עלה נושא תקציב וסיוע ליישוב בעלות של . 1
. מאיילים20,000,  מהמועצה20,000: ממקורות

.2014כמו כן יש להחליט מה אופן הפעלת בריכת השחייה בקיץ 
-קיים פער של כ. נערכו מספר פגישות בנדון, המגמה הינה שהגנים יועברו לאחריות המועצה, גני ילדים. 2

.ישנה עבודה לצימצום ההוצאות והצגת התכנית למועצה. י הנתונים כיום"עפ ₪ 200,000
:החלטת הועד המקומי לגבי שני הנושאים היינה:החלטה

:בריכת השחייה. 1
י "הפעלה מלאה ע: קרי, ר הועד המקומי מבקש להשאיר השנה את בריכת השחייה במתכונת הקודמת"יו

.כולל הכנסת תושבי חוץ, ביסמוט' משפ
וזאת , ביסמוט' י משפ"יעל גרינברג מבקשת כי השנה החוזה יהיה כפי שהוא וההפעלה תהיה ע, חברת הועד

.ומבקשת שהבריכה תהיה לתושבי אשלים בלבד, למרות שקשה לה עם ההחלטה

.יעל גרינברג, נלי שחר מבקשת להתחבר לדעתה של חברת הועד, חברת הועד

גם אם היישוב יהיה, אוחיון שמואל מבקש כי בריכת השחייה תהיה עבור תושבי אשלים בלבד, חבר הועד

.הועד המקומי מייצג את תושבי היישוב ועליו לדאוג לרווחתם.  30,000₪- בסיכומו של דבר בגירעון של כ 

.חבר הועד נמנע מלהצביע, להשאיר את הבריכה במתכונת הישנה (בלית ברירה)היות ורוב חברי הועד מבקשים 

24.3.14אושר פרוטוקול מתאריך 

חדר כושר 

.הוצג לחברי הועד המקומי דוח חובות לספקים וכן מצב חשבון הבנק של הועד המקומי

כמו כן,  ישנם עדיין בעיות בגביית עלות המשתתפים, בהמשך לישיבת הועד המקומי בנושא חדר הכושר

נושאים ממזכיר היישוב

דוח ספקים ובנק

:גיל אבימן הציג מספר נושאים אשר טופלו על ידו, מזכיר היישוב

85512נ חלוצה מיקוד .אשלים ישוב קהילתי ד
08-6573762 פקס 08-6557483' טל

9.4.14:  מתאריך2014פרוטוקול וועד מקומי אשלים 

:שעת פתיחת הישיבה

יעל גרינברג, שמואל אוחיון, גיל אבימן,  נלי שחר,   יחיאל אבגי:נכחו בישיבה
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ויש צורך . מבין את החשיבות שבריכת השחייה תהייה לתושבי אשלים בלבד- גיל אבימן , מזכיר היישוב

תכניס את היישוב לגרעון תקציבי , הפעלת בריכת השחייה לתושבי היישוב בלבד, יחד עם זאת. להחליט

לא נהיה נשכרים מכך, שבסיכומו של דבר

:לאור האמור לעיל הוחלט

ביסמוט לכלל תושבי אשלים' י משפ"הפעלה ע: קרי, הפעלת בריכת השחייה במתכונת כמו לפני שנתיים. א

ותושבי חוץ

.כאשר עלות המנוי תועבר לועד המקומי, תושבי אשלים וכפר עדיאל ישלמו מנוי כניסה. ב

:עלות מנוי לבריכת השחייה. ג

 ₪ 800- מנוי משפחתי  (1

 350₪- סטודנט / יחיד / ה /מנוי לאלמן (2

 כניסות לאורחים10-כל תושב אשלים אשר יעשה מנוי יקבל כרטיסייה ל (3

.כניסה חינם-  חובהחיילים בשירות  (4

 ₪ 250-  כניסות 10-תושבים אשר מבקשים לרכוש כרטיסיה נוספת לאורחים ל (5

.י הועד המקומי"הפעלת הקיוסק במתחם בריכת השחייה יוצא למכרז פנימי ע. ד

31/8/14 ועד 3/6/14בריכת השחייה תופעל החל מ. ה

באחריות מפעיל הבריכה לאתר מציל. ו

באחריות מפעיל הבריכה- רישוי עסקים . ז

י כל דין"כל ימות השבוע עפ, באחריות מפעיל הבריכה להיות נוכח במקום. ח

1:  נמנעו1:נעדרו0:      נגד3:בעד

סגירת משרד היישוב בחול המועדנושא 4

הוצג לחברי הועד המקומי כי מזכירת היישוב מבקשת לצאת לחופשה בחול המועד:סיכום

מ"החלטת הועד המקומי לאשר את חופשתה של כרמית היות וכל המוסדות והמועצה אינם עובדים בחוה:החלטה

1:נעדרו0:       נגד4:בעד

נושא 5
:סיכום

החלטת הועד המקומי לאשר את התושבות כחברות וועדת ביקורת:החלטה

1:נעדרו0:       נגד4:בעד

בקשה חריגה ממשרד הפניםנושא 6

 בקשה חריגה להעלאת מסי תושב ביישוב2015הוצג לחברי הועד המקומי כי ניתן להגיש לשנת :סיכום

על הוועד המקומי להחליט בנדון

:י הקריטריונים הבאים"תשלום למיסי ועד מבוצע עפ, גיל אבימן הציג כי כיום, מזכיר היישוב

 ₪ 9.1ר משלמים " מ80כל בתי האב עד גודל של 

' אג0.60ר מוסיפים עוד " מ80-מעל ל

 בלבד30%ניתן להעלות את מסי הועד עד לגובה של , כמו כן

יש צורך , אין צורך לפגוע בהעלאת מיסי הועד לתושבים ולהכביד עליהם: יעל גרינברג ונלי שחר, חברות הועד

.למצוא את הסכום ושתושבים לא יפגעו כלל

מבקש למצוא נוסחה שתאפשר לתושבים לחיות עם העלאת מיסי הועד, יחיאל איבגי, ר הועד המקומי"יו

 בלבד ובכך יווצר מצב של תוספת20%-יש צורך להעלות את הסכום ב- אוחיון שמואל , חבר הועד המקומי

תקציבית והתושבים לא ישלמו סכומים גבוהים

כך שהעלייה לא תכביד על התושבים, 20%-החלטת הועד המקומי היינה להעלות את הסכום ב:החלטה

 ₪ 1.82עליה של -  ₪ 10.92 ישלמו סכום של 20%עם עלייה של ,  9.1₪כיום משלמים 

.' אג0.12עליה של - '  אג0.72 ישלמו סכום של 20%עם עליה של '  אג0.60כיום משלמים 

1:נעדרו0:       נגד4:בעד

חברים לועדת ביקורת
.דנה לרנר ואורין נוימן, הוצג לחברי הועד המקומי שמות שתי תושבות המבקשות להתנדב בועדת ביקורת
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הצעות מחירנושא 7

:הוצג לחברי הועד המקומי שלוש הצעות מחיר:סיכום

י מונית מיקי גנות"הסעת עובדות הגנים ע (1

גנן ליישוב (2

רכישת דגלים ליום העצמאות  (3

.הצעת מזכיר היישוב,  2000₪העסקת עוזר לגנן בתחומי המים והגינון בעלות  (4

:החלטת הועד המקומי היינה:החלטה

לא לאשר את הצעת המחיר של מיקי גנות והגנן. א

לאשר רכישת דגלי לאום ליישוב. ב

 2000₪התקבלה  הצעת מזכיר היישוב להביא סיוע לגנן בעלות של . ג

1:נעדרו0:       נגד4:בעד

התייחסות למסמך מתושב היישובנושא 8

קלודין סיטבון העבירה לועד המקומי בקשה לבדוק את עלויות המים ביישוב לצריכה ביתית והאם ניתן ' גב:סיכום
להוזיל אותן

תעריף ₪ 2.37: תעריף קנייה, הועד המקומי פנה לחברת מי רם וביקש לקבל את עלויות המים לשימוש ביתי:החלטה
. 9.05₪: תעריף מכירה,  6.74₪: קנייה' תעריף ביתי ב.   4.62₪מכירה 

מ"המחירים אינם כוללים מע
:ההפרש בין הקנייה למכירה משמש את חברת מי רם

תיקון פיצוצים ביישוב (1
הפעלת אחראי על תשתיות המים (2
החלפת שעוני מים חדשים (3
רווח לחברה (4

.לא ניתן היה להוריד עלויות, בפגישה עם מנהלי מי רם, לכן
.יש להוציא מסמך מפורט לקלודין סיטבון בנדון

1:נעדרו0:       נגד4:בעד

ספרייה ביישובנושא 9
אורנה צרפתי החליטה לסיים את עבודתה בספרייה החל מחודש אפריל' הוצג לחברי הועד המקומי כי הגב:סיכום

.ה חדשים/יש צורך במציאת מפעיל. 2014
.החלטת הוועד המקומי להוציא מכרז מיידי לתושבי היישוב להפעלת הספרייה:החלטה

יעל גרינברג החליטה לפתוח בהתנדבות, חברת הוועד, בשלב זה

1:נעדרו0:       נגד4:בעד

רכזת חינוךנושא 10

המבקשת להיות, 2013מפעילת הקייטנה בקיץ , שירה וינטרפלד' הוצג לחברי הועד המקומי מסמך מגב:סיכום

'ו-'רכזת חינוך לגילאי א

.החלטת הועד המקומי לדחות את ההצעה בשלב זה:החלטה

1:נעדרו0:       נגד4:בעד

אשליםאשלים

חבר ועד הישובר וועד מקומי"יו

               רשם

שמואל אוחיוןיחיאל איבגי

9.4.14פרוקוטול 14/05/201413:38 .xls xls.9.4.14פרוקוטול 


