אשלים ישוב קהילתי ד.נ חלוצה מיקוד 25550
פרוטוקול וועד מקומי אשלים  0255מתאריך020000255:

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

לא נכחו:
הוזמנו :נציגי ועדת חינוך
נושאים :
 .1אושר פרוטוקול ישיבת הועד מתאריך 9/2/15
 .2נושא:חינוך
ועדת החינוך וגזבר הועד הציגו את העלויות להפעלת מערכת גני הילדים בישוב ע"י הועד.
המחירים שהוצגו אינם סופיים היות ומתבססים על נתונים צפי ילדים במערכת.
הועלה הצורך בגיוס מהיר של רכזת חינוך אשר תרכז את נושא החינוך והפעלת הגנים .וכן צורך
במכרז עבור מבשלת לגנים.
המטבח יופעל מהמבנה הקיים של המטבח אשר אושר כבר בעבר.
יפתח רישום לגני הילדים עד לתאריך  15.3תוך תשלום דמי רישום של  500שקל אשר יהיו חלק
מהתשלום הסופי.
תבוצע פניה משותפת עם רונית לעובדות בגנים להצגת התהליך והצעה להמשך העסקה ע"י הועד.

סיכום :ארבעת הגנים יופעלו ע"י הועד ,יוצא מכרז לרכזת ומבשלת ,יתחיל רישום
ההורים
בעד4 :

נגד0 :

 .3נושא :חבר ועד נוסף
בהתאם להחלטה הקודמת מתאריך  9.2בוצעה הצבעה על המומלצים להצטרפות לועד הקיים

סיכום:
מורית תצטרף כחברת ועד חמישית
בעד3:

נגד1 :

 .4נושא מכתב ועדת ביקורת
הוצג מכתב ועדת ביקורת אודות החובה לבחור חבר ועד נוסף וכן אודות הבקשה לבצע שימוש
במשרד הועד לצורך קיום פגישות.

סיכום:
הועד מודה לחברי הועדה ומציין כי נבחר חבר ועד.
אושר לבצע שימוש במשרד לצורך פגישות אולם גישה למסמכים הנמצאים במזכירות
תבוצע רק בזמני העבודה של המזכירות אשר פתוחה במהלך השבוע גם אחר הצהריים.
 .5נושא מסמך סיכום ביטחון
הוצג מסמך סיכום הישיבה עם התושבים וכן המסמך אששר הופץ ע"י הרבש"ץ לתושבים

סיכום:
הועד יבצע הצבעה אודות קבלת חוק השמירה והחלתו על תושבי הישוב בחודש הקרוב
תוך בחינה האם תדרש הצבעה ישובית

 .6נושא הקמת תחנת הניטור
הוצג סיכום הסיור שבוצע עם היחידה הסביבתית בו הוחלט שתחנת הניטור תוצב על גג מועדון
הנוער או מועדון הילדים.

 .7נושא מכתב אודות תאורת רחוב
הוצג מכתב תושבת אודות פנס רחוב שאינו פועל.

סיכום:
יבוצע מיפוי של פנסים שאינם תקינים ברחבי הישוב ,תבדק הצעת מחיר של חשמלאי
להחלפת הנורות
 .8נושא נתוני תושבים ללמ"ס
הוצגה פנית הלמ"ס לקבלת רשימת תושבים לצרכי מיפוי ,מתן נתונים אלו מחוייב ע"פ חוק

סיכום:
המזכירות תעביר את הנתונים ללמ"ס
 .9נושא משרת מזכירה
הוצגו קורות החיים אשר הוגשו למשרה .בוצע סינון ראשוני של קורות החיים ויקבע מועד לראיון
עם המועמדים הרלונטיים.

סיכום:
קביעת מועד לפגישות עם המועמדים הרלוונטיים
 .10נושא קרקעות
לאחר בדיקה שבוצעה לאיתור הקרקעות הפנויות שעבורם טרם בוצע הליך של תשלום ורישום
בעלות ולאחר שחלפו מעל  14יום מיום שליחת המכתב הרשום לאנשים להם הוקצאה הקרקע
נמצא שכרגע מגרש אחד פנוי ,בדיקה לגבי המגרש השני תבוצע מחר.
המגרש\ מגרשים הפנויים יוצאו להגרלה בין המעונינים הנמצאים ברשימה ,בני הישוב ומעונינים
נוספים תוך גביית תשלום דמי רצינות להשתתפות בהגרלה.

סיכום:
המשך טיפול יבוצע ע"י ועדת קליטה
בעד4 :

יחיאל אבגי
יו"ר ועד מקומי
אשלים

נגד0 :

רשם רפי מזרחי
חבר הועד המקומי
אשלים

