אשלים ישוב קהילתי ד.נ חלוצה מיקוד 85512
פרוטוקול וועד מקומי אשלים  2014מתאריך13/01 :

שעת פתיחת הישיבה20:00 :
נכחו בישיבה :יחיאל אבגי,יעל גרינברג ,מורן גנות ,רפי מזרחי ,מזכיר היישוב-גיל אבימן

לא נכחו:
הוזמנו :משפחת חביב
נושאים :
 .1אושר פרוטוקול ישיבת הועד מתאריך .29/12/14

 .2נושא :חשמל במבני הישוב
הוצגה פניה של אריק שקיימת בעית חשמל בשקוביות אשר יכולה לסכן את המשתמשים

סיכום :הנושא יטופל בעדיפות גבוהה למניעת סכנה לתושבים ,חברה המבצעת תיקוני
חשמל תזומן לתת הצעת מחיר
 .3נושא :הפעלת חוג לבעלי כלבים
תושבת הישוב מבקשת להפעיל חוג אילוף כלבים על המדשאה הראשית של הישוב בשטח הציבורי
סיכום :מאושר כל עוד הפעילות אינה גורמת לליכלוך האזור ובאחריות המפעיל הנושא

הביטוחי
בעד  4 :נגד0 :
 .4נושא :פרסום משרת מזכירה לישוב
לאור בקשתה של מזכירת הישוב להפסיק עבודתה יוצא פרסום למשרה

סיכום :יש לפרסם מודעה למכרז
 .5נושא :מגרשים פנויים
בהמשך לבדיקה שבוצעה למול המנהל משפחת חביב בה נמצא כי ע"פ רישום המנהל קיימים
מגרשים שבעליהם טרם השלימו את הרישום כנדרש ,יבוצע תהליך של בדיקת הנושא ע"י הועד
וועדת קליטה .עם סיום הבדיקה יוצאו מכתבים רשומים לבעלי הקרקעות שטרם שילמו אשר
יחיבו אותם להשלים את התהליך תוך  15יום אחרת המגרשים יוחזרו למאגר הקרקעות של
הישוב ותתנהל הגרלה לגביהם.
ועדת הקליטה תרכז החל מעתה את כלל הטיפול בפיקוח ומעקב אחר רישום הבעלות על
הקרקעות ואת ניהול רשימות הממתינים.
ועדת קליטה תגבש נוהל קליטת תושב וכן צורת ניהול רשימת הממתינים.

סיכום :הנושא יועבר לאחריות וטיפול ועדת קליטה תוך מעקב של הועד
בעד  4 :נגד:

0

 .6נושא :פניות מתושבים לגבי חניית משאיות ורכבים
הוצגו פניות של תושבים בדבר חניית משאיות תוך הפרעה לתנועה וחסימת גישה לפחים\חניה
וכ"ו ,בנוסף פניה בדבר חניית רכבים על גבי מדרכות בישוב

סיכום :יוצא מכתב לבעלי המשאיות וכן פניה לתושבים לגבי חניה על מדרכות
בעד  4 :נגד:

0

 .7נושא :גינון בשטחים החדשים
הוצגה הצעת מחיר ל  2מחשבי מערכות השקיה עבור גינה באזור הצפוני וגינת מיים מליחים ליד
הברכה בעלות של  1900שקל

סיכום :אושרה הרכישה
בעד  4 :נגד:
 .8נושא :תב"רים
הוצגה הפניה מהמועצה להצפת תב"רים עד לתאריך ה . 1.4
הועד יעביר רשימה של בקשה לתב"רים ע"פ התעדוף הבא :
 .1מבני חינוך – מבנים עבור הגן
 .2ספורט – בקשה לחדר כושר
 .3מתקני משחקים בשכונות החדשות
 .4מבנה קהילתי חדש

סיכום :הנושא ירוכז ע"י מזכיר הועד

יחיאל אבגי רשם רפי מזרחי
אשלים
יו"ר ועד מקומי
אשלים

0

