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 85512נ חלוצה מיקוד .אשלים ישוב קהילתי ד

 08-6573762 פקס 08-6557483' טל

 20/12/2012פרוטוקול וועד מקומי אשלים  מתאריך 

     
 20:00: שעת פתיחת הישיבה   

 
 : נכחו בישיבה

 
 .יעל גרינברג ורפי מזרחי,  יחיאל אבגי, אוחיון שמואל

 :נעדרו מהישיבה
 

 

 :איחרו לישיבה
 

 

:  הוזמנו לישיבה
 
 

:                        הערה 

 

  .2012 דצמבר 16 :אישור פרוטוקול מישיבה שנערכה בתאריך
 

: נושא. 1
                  

: סיכום
 

. אישור פרוטוקול ישיבת וועד
 

. 2012 דצמבר 16אושר פרוטוקול ישיבת הוועד מיום 
 

 
                    :החלטה

 
 
 
: נושא.2
 

: סיכום

. בחירת מזכיר לוועד המקומי
 

 לפרוטוקול 2 סעיף 2012 דצמבר 16י החלטת הוועד המקומי מיום "עפ
הוחלט על דחיית בחירת מזכיר לוועד המקומי עד לישיבת הוועד המקומי 

. 20/12/2012ביום 
 

 
 

או שייכות /י חברת הוועד המקומי יעל גרינברג כי אין כל קשר ו"הוצג ע
ה היישוב בוועד /לחובה ליישוב אשלים ולהצגת מועמדותה לתפקיד מזכיר

. המקומי
לאור האמור לעיל על הוועד המקומי להחליט על בחירת מזכיר לוועד 

. המקומי
 

החלטת הוועד המקומי לבחירת מזכיר הוועד המקומי בין יעל גרינברג לבין 
. אוחיון שמואל

 
 

. בעד יעל גרינברג נציג אחד 
. בעד אוחיון שמואל שלושה נציגים

 
. כן הוחלט על בחירתו של אוחיון שמואל למזכיר הוועד המקומי-על

 
. 0:  נעדרו0:  נמנעו1:  נגד3:בעד
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. חשבון בנק: נושא.3

 
הוצג לחברי הוועד המקומי על הבעייתיות בבנק בשינוי נציג הוועד המקומי : סיכום

. רפי מזרחי במקום אסף ארבל כמורשה חתימה בבנק
 

.  בפגישה בבנק24/12/2012' י אוחיון שמואל ביום ב"הנושא יטופל ע
 

. 0:  נעדרו0:  נמנעו0:  נגד4:בעד
 

. מורשה חתימה מטעם הוועד המקומי:  נושא4
  

  
,  לפרוטוקול4 סעיף 2012 דצמבר 16י החלטת הוועד המקומי מיום "עפ: סיכום

הוחלט על דחית נושא מורשה החתימה מטעם הוועד המקומי עד לאישור 
. 2012 דצמבר 20בחירת מזכיר לוועד המקומי ביום 

 
 

 
 :החלטה

 
 

 דצמבר 2החלטת הוועד המקומי לאשר את החלטת הוועד הקודם מיום 
ר הוועד המקומי יחיאל אבגי ואוחיון שמואל " ולהמשיך את כהונת יו2008

. כמורשה חתימה מטעם הוועד המקומי
 

. 0:  נעדרו0:  נמנעו0:  נגד4:בעד
 

.         פגישה עם ההורים והחינוך הבלתי פורמאלי: נושא5
 

 תיערך פגישה בין ההורים לבין מובילי 21:00 בשעה 2012 דצמבר 25 בתאריך : סיכום
.   החינוך הבלתי פורמאלי ביישוב

 
ל ולאחר מכן לקבל החלטה על  " החלטת הוועד המקומי להיות נוכחים במפגש הנ:החלטה

.   המשך תפקודה ותפקידה של מאיה
 

. 0:  נעדרו0:  נמנעו0:  נגד4:בעד                           
 
 
 
. 2013   אישור תקציב שנת העבודה : נושא6

 
העומד   . 2013   הוצג לחברי הוועד המקומי הצעת תקציב שנת העבודה :סיכום

 ₪  425,700  על סך 
.                            חברי הוועד המקומי עברו על כל סעיפי התקציב בוצעו שינויים

י חברת הוועד יעל גרינברג על אי תקציב הספרייה ביישוב בשנת "  עלה ע
. 2013  העבודה 

 
. 2013 החלטת הוועד המקומי לאשר את תקציב היישוב לשנת :החלטה

.  לפרוטוקול7  בנוגע לתקציב לספרייה ראה סעיף 
. י הוועד המקומי" אושר ע2013  תקציב היישוב לשנת 

   
 
. 0:  נעדרו0:  נמנעו0:  נגד4:בעד  
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תקציב -  ספריית היישוב :נושא. 7
 

 לפרוטוקול כי  6י סעיף "י חברת הוועד המקומי יעל גרינברג ועפ"  הוצג ע:סיכום
. 2013  ספריית היישוב כלל לא תוקצבה בשנת 

ר הוועד המקומי הציג כי פנו אליו מספר משפחות שמבקשות להשתמש "  יו
. 'לא נקייה וכד,   בספרייה והספרייה תמיד סגורה ולא ראוי להיות בה

י חבר הוועד המקומי רפי מזרחי כי הזמנים בהם הספרייה אמורה  "  הוצג ע
.  ובעיקר לילדיםה  להיות פתוחה לא מתאימים בפועל לכלל האוכלוסיי

. כן לא אחת הספרייה הייתה סגורה-  יתר על
???   חבר הוועד אוחיון שמואל הציג האם קיימת ספרייה ביישוב בכלל

  חברת הוועד המקומי יעל גרינברג הציגה כי הספרייה פעלה ופתוחה וישנם 
 הוועד המקומי תקצב סכום 2010כן בשנת -יתר על.   ספרים בספרייה להחלפה

 קיים תקציב במועצה המחולק 2012- ו2011  לרכישת ספרים לספרייה ובשנת 
. י המועצה"החלוקה מבוצעת ע. בשנה ₪ 420-  לספריות היישובים בסך של כ

. גוריון-י המועצה היינה במדרשת בן"  הספרייה המרכזית עפ
כן ישנו גוף בירוחם חווית ידע המוכן להגיע לאשלים יחד עם הסטודנטים -  כמו

לפתוח את הספרייה ביישוב לשעת סיפור לילדים  (במסגרת פרח)  מאיילים 
.   הצעירים ביישוב וזאת בנוסף להחלפת ספרים

 ₪ 400-  חבר הוועד המקומי רפי מזרחי ביקש לדעת כיצד נקבע תקציב של כ
. י המועצה"  לשנה לספרים ע

.  ידע יהיו לעזר ולא יפעילו את הספרייהתכן הסטודנטית מפרויקט חווי-  כמו
 

:  החלטת הוועד המקומי לטפל בשלושה נושאים בנושא הספרייה:החלטה
הוצאת מכרז פנימי בין תושבי היישוב להפעלת הספרייה בשלב ראשון  .   א

. ישולם שכר מינימום, 16:00-18:00 שעות חודשיות בין השעות 20-      ל
לפנות לאחראית על חווית ידע מירוחם לפגישה עם הוועד המקומי .   ב

.       באחריות יעל גרינברג
יש לפנות לערן דורון מנהל אגף החינוך והקהילה במועצה לבדיקת .   ג

.      תקצוב הספרייה ואופן התקצוב
   
. 0:  נעדרו0:  נמנעו0:  נגד4:בעד  
   
.   ישיבה במשרד השיכון: נושא8
 

 תיערך פגישה במשרד השיכון 09:00-10:00 בין השעות 24/12/2012  בתאריך :סיכום
. שבע בנושא השלמת הפיתוח ביישוב-  בקרית הממשלה בבאר

 
. ר הוועד המקומי יחיאל אבגי" החלטת הוועד המקומי נציג היישוב היינו יו:החלטה

 
 .0:  נעדרו0:  נמנעו0:  נגד4:בעד  
 
 
.            מערכות אזעקה למשרד: נושא9
 

  הוצג לחברי הוועד המקומי הצעת מחיר שהתקבלה ממתקין מערכות אזעקה :סיכום
 ₪. 7000  שביקר ביישוב בעלות של 

 
   
 

 החלטת הוועד המקומי שהטיפול יועבר לחבר הוועד המקומי רפי מזרחי :החלטה
.   שיבקש עוד שתי הצעות מחיר למערכות אזעקה ליישוב

 
 .0:  נעדרו0:  נמנעו0:  נגד4:בעד  
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. ר" בית כנסת הגדלת תב: נושא10
  

                 הוצג לחברי הוועד המקומי מכתב של שירה מור יוסף מהנדסת המועצה על חוסר סיכום
להשלמת פרויקט  ₪ 200,000  של שירה מור יוסף מהנדסת המועצה על חוסר של 

ר "  בית הכנסת ועל הוועד המקומי לפנות לראש המועצה לתקצב את הסכום מתב
. 2013  שנת העבודה 

 ₪ 200,000  לדברי חבר הוועד המקומי רפי מזרחי כיצד נוצר מצב של פער של 
התשלום החסר לא אמור .   באמצע פרויקט ויש צורך להציג את הנושא למועצה

.   להיות על חשבון היישוב
 

. ים במועצה" החלטת הוועד המקומי להמתין עד לסיום הדיון בנושא תבר:החלטה
 .0:  נעדרו0:  נמנעו0:  נגד4:בעד  
 

.  כלבים משוטטים: נושא11
 

. י חבר הוועד המקומי נושא הכלבים המשוטטים ביישוב"  הועלה ע:סיכום
. ?  מה הפתרון

י חבר הוועד המקומי אוחיון שמואל היסטורית בעיית הכלבים "  הוצג ע
. י הוועד הקודם"  המשוטטים והטיפול שנעשה ע

ללא ידיעת ,   מבחינת חבר הוועד המקומי יש להזמין לוכד כלבים ליישוב
. חברי הוועד וזאת על מנת לטפל בבעיה ללא מעורבות הוועד\   התושבים

  חברת הוועד יעל גרינברג הציגה כי לוכד הכלבים לוקח את הכלבים  
. י זריקת בשר ולכידת הכלב"  מהבית ע

 
:  החלטת הוועד המקומי בנושא היינה:החלטה

. הוצאת מסמך לתושבים בנושא הכלבים.   א
. ללא ידיעת הוועד והתושבים, לפנות לווטרינרית המועצה להזמין לוכד.   ב

 .0:  נעדרו0:  נמנעו1:  נגד3:בעד  
 

.  ישיבות הוועד המקומי: נושא12
 

אחת לשבועיים :   ישיבות הוועד המקומי יהיו במתכונת השנה קרי:סיכום
יפורסם מסמך לחברי הוועד המקומי  . 20:00בשעה , בשבוע'   ביום ב

.                            מועדי הישיבות
 

. החלטה
 

.  שימוש במקלט: נושא13
 

  הוצג לחברי הוועד המקומי פנייתה של בילבוק אן לקבלת אישור  :סיכום 
  מהוועד המקומי על השימוש במקלט הציבורי של היישוב ללא 

.   דמי שכירות
  חבר הוועד רפי מזרחי ביקש לדעת מה השימושים במקלטי היישוב 

: ר הוועד המקומי"י יו"  הוצג ע
מפעילי  . ש היישוב"  המקלטים משמשים לתושבים בתיאום עם רב

.   המקלטים יודעים כי עליהם לשלם חשמל ופינוי המקלטים בזמן חירום
. רונית סויסה ותנועת הנוער, ספרייה, אן בילבוק,   המקלטים חדר כושר

 
. אן בילבוק' י דרישת גב" החלטת הוועד המקומי מתן אישור עפ:החלטה

 .0:  נעדרו0:  נמנעו0:  נגד4:בעד  
 
 
 
 
 

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

                   אשלים                                                                                                אשלים


