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פרוטוקול וועד מקומי אשלים  2014מתאריך24.3.14 :
שעת פתיחת הישיבה:
נכחו בישיבה:

יחיאל אבגי ,נלי שחר ,גיל אבימן ,שמואל אוחיון ,יעל גרינברג

לא נכחו:

רפי מזרחי

20:00

אושר פרוטוקול מתאריך 10.3.14
נושא 1
סיכום:
החלטה:

נושא 2
סיכום:

חדר כושר
בהמשך לישיבת ועד מיום  ,10.3.14סעיף  1לפרוטוקול הוצג מחדש לחברי הועד המקומי את נושא השתתפות
המתאמנים שלא שילמו
החלטת הועד המקומי לזמן את וועדת הספורט לישיבת הוועד שתתקיים בתאריך  ,7/4/14לפתרון בעיית
ההכנסות וסגירת חדר הכושר
 0נעדרו1 :
נגד:
4
בעד:
מסיבת פורים
הוצג לחברי הועד המקומי את ההכנסות וההוצאות במסיבת פורים:
ההכנסות ₪ 3313
ההוצאות ₪ 4926.10 :למסיבת פורים יישובית ו ₪ 997.20-עבור אירועי פורים לילדים
יתר על כן ,יש לפנות לוועדת תרבות להחזיר את כל הבקבוקים לאחר השימוש  -לצרכנייה.

נושא 3
סיכום:

דוח ספקים
הוצג לחברי הועד המקומי דוח חוב ספקים העומד ע"ס ₪ 5912.53

נושא 4
סיכום:

עדכון תעריפי מים
הוצג לחברי הועד המקומי עדכון תעריפי מים מחב' מי רם:
ביתי  -תעריף א' ₪ 4.625 :תעריף ב' ₪ 9.05 :גינון( ₪ 6.74 :לא כולל מע"מ)

נושא 5
סיכום:
החלטה:

שימוש במגרש הכדורסל
הוצג ע"י וועדת ספורט דרישה להשתמש במגרש הכדורסל ל"אימוני אורח חיים בריא"
הועד המקומי מברך את וועדת הספורט על היוזמה ואין כל מניעה להשתמש במגרש הספורט
 0נעדרו1 :
נגד:
4
בעד:

נושא 6
סיכום:
החלטה:

הכנת חוזים
הוצג לועד המקומי שיש להכין חוזים לגנן ולמאמן הכושר
החלטת הועד המקומי לדחות את הכנת החוזים עד לפתרון בעיית הגנן וחדר הכושר
 0נעדרו1 :
נגד:
4
בעד:

נושא 7
סיכום:

תקציב רבעוני
הוצג ע"י מזכיר היישוב ,גיל אבימן ,תקציב רבעוני של היישוב .כמו כן קיים חוב במתנ"ס בסך ₪ 27,000
על הנושאים הנ"ל:
 )1קרן קרב  -לגנים
 )2פרוייקט מעג"ן  -לגנים
 )3סל תרבות  -לגנים
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 )4פעילות הנוער והילדים ביישוב  -חינוך
כמו כן הוצג שמתנ"ס רמת נגב לא יחייב את תקציב היישוב על כל פעילות ללא אישור הועד המקומי
נושא 8
סיכום:
החלטה:

נושא 9
סיכום:
החלטה:

קבלני בניין
הוצג לחברי הועד המקומי מסמך המפרט את הליכלוך שנעשה ע"י הקבלנים באזור הדרומי עם התחלת
הבנייה
מזכיר היישוב יפנה למנכ"ל המועצה להצבת פחי אשפה באתרי הבנייה
 0נעדרו1 :
נגד:
4
בעד:
בריכת השחייה
הוצג ע"י מזכיר היישוב את תוכן הפגישה עם משפחת ביסמוט
לקראת עונת הרחצה קיים חוסר של כ ₪ 40,000 -
החלטת הועד המקומי להציג את הנושא שוב בישובת הועד ביום  7/4/14וזאת לאחר פגישת מזכיר היישוב,
גיל אבימן עם ראש המועצה
 0נעדרו1 :
נגד:
4
בעד:

נושא 10
סיכום:
החלטה:

אשקובית לכתות ו'
הוצג לועד המקומי את בעיית האשקובית לכתות ו'
חברת הועד המקומי ,יעל גרינברג תטפל בנושא האשקובית
 0נעדרו1 :
נגד:
4
בעד:

נושא 11
סיכום:

גנן ליישוב
הוצג לחברי הועד המקומי את הצעתו של גיא הורוביץ לגנן ביישוב .כמו כן את תוכן הפגישה עם מאיר
שטיימן בנושא הגינון
החלטת הועד המקומי לדחות את שתי ההצעות .יחד עם זאת:
א .מזכיר היישוב יבדוק סיוע גנן מקיבוץ רביבים
ב .חברת הועד ,נלי שחר ,תבדוק עם חוזה קושניר ,סיוע בנדון
 0נעדרו1 :
נגד:
4
בעד:

החלטה:

נושא 12
סיכום:
החלטה:

הצעת מחיר לתיקונים במבני החינוך
הוצגה הצעת מחיר של מר יעקב קלר ,לתיקון הליקויים במבני החינוך
החלטה לפנות ליעקב קלר להורדת ההצעה לסכום של  + ₪ 1800מע"מ וסיום העבודה תוך שבועיים עם
התחלתה
 0נעדרו1 :
נגד:
4
בעד:

נושא 13
סיכום:
החלטה:

כינוס וועדות
הוצג ע"י חברי הוועדות ביישוב מספר נושאים שהועברו לועד המקומי
חברת הועד המקומי ,יעל גרינברג תרכז את הנושאים ותכנס את חברי הוועדות לעדכונים
 0נעדרו1 :
נגד:
4
בעד:

רשם
שמואל אוחיון
חבר ועד הישוב
אשלים

יחיאל איבגי
יו"ר וועד מקומי
אשלים
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