אשלים ישוב קהילתי ד.נ חלוצה מיקוד 25550
פרוטוקול וועד מקומי אשלים  0255מתאריך5/31 :

שעת פתיחת הישיבה02:22 :
נכחו בישיבה :יחיאל אבגי ,מורן גנות ,רפי מזרחי ,מורית ,מזכיר היישוב-גיל אבימן
לא נכחו :יעל גרינברג

הוזמנו:
נושאים :
 .1אושר פרוטוקול ישיבת הועד מתאריך .23/3/15

 .2נושא :חינוך
הוצג סטאטוס תפעול גני הילדים ע"י מזכיר הועד ,הנושא טרם קיבל מענה סופי של המועצה,
כאשר פתרון של קיבוצון עדיין על הפרק ותלוי תקצוב מהמועצה.
במקביל הוצג הנושא של צורך ברכזת חינוך כפי שהומלץ ע"י ועדת חינוך.
הועד טרם קיבל פניה מסודרת מועדת חינוך בנוגע להמשך תפקודה ולכן ימתין לפני פרסום
לתושבים לגבי הקמה מחודשת של ועדת חינוך.

סיכום :עם קבלת תשובה סופית מהמועצה יוצא מסמך הבהרה לתושבים (אחריות מורן)
 ,לאחר קבלת פניה מועדת חינוך יוצא פרסום לגיבוש ועדה חדשה.
 .3נושא :תיקוני חשמל
בוצע תיקון רחב היקף בכלל עמודי התאורה בישוב ,במסגרת העבודה תוקנו  18עמודי חשמל
ובאחרים הוחלפו חלקים .בנוסף הסתיימה עבודת שיפוץ החשמל במבני השקוביות שבוצעה ע"פ
החלטה הועדת למניעת סכנת התחשמלות  .עלות כלל העבודה ב  12אלף שקל.
סיכום :אושרה החשבונית שהוגשה ע"י חברת עלומים בסף  12אלף לביצוע עבודות

החשמל.
בעד 4 :

נגד0:

 .4נושא :בריכת השחיה
הוצג החוזה למול מפעיל הבריכה העתידי אשר כולל אחריות על בקרת כניסה והכנס תושבים
מנויים בלבד.
לצורך בקרה מסודרת של כניסת התושבים בלבד הוחלט על הנפקת מנוי עם תמונה לכל תושב
אשר נרשם לבריכה.
תפעול קיוסק בבריכת השחיה – במידה ותפעול הקיוסק יועבר לזכיין הוסכם על חברי הועד כי לא
תתאפשר הפעלת או מכירת מוצרי מזון מתחרים בשטח הבריכה .
הוצג מכתבו של גיא הגנן בנוגע לפערי תחזוקה וגינון בבריכה -בעיות התחזוקה יטופלו ע"י מפעיל
הבריכה ,פערי גינון משמעותיים יטופלו ע"י הגנן תוך הסתייעות בעובד נוסף במידת הצורך
סיכום :הנפקת מנוי עם תמונה ,מכירת מזון בשטח הבריכה ע"י הזכיין בלבד

בעד 4 :

נגד0:

 .5נושא :ל"ג בעומר
הוצג מכתב תושבת בנושא סיכוני הבערת מדורות ליד בתי התושבים בל"ג בעומר.
ועד הישוב יוציא מכתב לתושבים אודות הסכנות הטמונות בהבערת מדורות בקרבת בתי
התושבים וציון שטחים פתוחים להבערת מדורות.
סיכום :הוצאת מכתב בסמוך לל"ג בעומר

בעד 4 :

נגד0:

 .6נושא :מזכירות
הועלה הצורך בחידוש פני המזכירות עי Hדלפק שירות וכן שולחן לחדר ישיבות
יש לקבל הצעות מחיר לדלפק ושולחן.
סיכום :יוצאו בקשות להצעות מחיר

בעד 4 :

נגד0:

 .7נושא :רכזת חינוך
לאור הצורך שהועלה בהחלפת רכזת החינוך ,הוצג תהליך הגיוס שבוצע ותוצאות הראיונות
והוחלט להוציא לעדי הודעת פיטורים ולהזמין את המחליפה לפגישה עם חינוך,תרבות וגזבר
הישוב תוך הגדרת תקופת נסיון של  3חודשים והדגשת הגדרת המשרה כמשרה מלאה ומשרת
אמון.
סיכום :הוצאת מכתב לעדי וקיום שיחת שימוע

בעד 4 :

נגד0:

 .8נושא :חוק השמירה
הוצג הצורך לגבש החלטה לגבי החלת חוק השמירה בישוב ,לאור בקשתה של חברת הועד לקבל
מידע נוסף וחסרונה של חברה נוספת ,הנושא יועבר לישיבה הבאה
סיכום :העברת ההחלטה לישיבה הבאה

בעד 4 :

נגד0:

 .9נושא :דוח ועדת ביקורת
הוצגה טיוטא ראשונית של דוח ועדת ביקורת ,הביקורת מצאה כי עבודת הועד מבוצעת כראוי,
בנוסף נמצאו מספר ליקויים לתיקון עתידי כגון:
 2 .1טעויות בספירת בספירת קולות ההצבעות למול מספר המשתתפים.
 .2אי יכולת למתן וטו של יו"ר הועד כאשר ההצבעה שקולה
 .3מינוי חבר ועד נוסף בפרק זמן ארוך מהחודש המוגדר בהנחיות
 .4צורך בפירוט רחב יותר בפרוטוקול
 .5תקציב – פרסום סטאטוס תקציב כל תקופה
התיחסות הועד – ביקורת ראשונה מזה שנים שבוצעה על התנהלות הועד ,הביקורת הינה ביקורת
טובה והממצאים יטופלו ,התיחסות לטיוטא תועבר לחברי ועדת הביקורת.
חברי ועדת הביקורת יוזמנו להצגת הדוח לחברי הועד טרם העברתו לתושבים

יחיאל אבגי
יו"ר ועד מקומי
אשלים

רשם רפי מזרחי
אשלים

