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פרוטוקול וועד מקומי אשלים  2013מתאריך25.8.13 :
שעת פתיחת הישיבה:
נכחו בישיבה:

רפי מזרחי ,יחיאל אבגי ,נלי שחר ,יעל גרינברג ,אוחיון שמואל

הוזמנו לישיבה:

רונית סויסה ,רינה גל  -גננת גן חובה ,אופיר צימרינג ,עדי גולן  -מנהלת הכפר סטודנטים

20:00

אושר פרוטוקול מתאריך 12.8.13
נושא 1
סיכום:

החלטה:

נושא 2
סיכום:

החלטה:

נושא 3
סיכום:

גן חובה  -רימון
הוצג ע"י גננת גן חובה ,רינה גל את נושא פעילות הגן בשנה הקרובה ,רינה הינה גננת עם וותק של  17שנה.
הוצג ע" י רינה גל את הנושאים העומדים על הפרק:
 )1יש לבדוק את נושא תקציב שוטף לגן וקופה קטנה
 )2רכישת ציוד לגן מ"לגן ולטף דרום" יקר מידי ,יש צורך לאתר מקום אחר.
 )3יש צורך לחבר מים לגן ירק
 )4יש לבדוק ולרכוש ציוד חדש לגן
 )5ישנם תיקונים שיש לבצע בגן
הוועד המקומי מאחל הצלחה לגננת רינה גל בתחילת דרכה כגננת באשלים
הנושאים הבאים יטופלו:
 )1התיקונים יטופלו ע"י הוועד המקומי
 )2תקציב מול הגננת ורכישות יטופלו ע"י הוועד המקומי בתנאי שהוועד המקומי יאשר לחבר הוועד אוחיון
שמואל  -לטפל בנושאים
 )3הגננת תכין רשימת דרישות לרכישה ותציג את הנושא לאוחיון שמואל ,חבר הוועד המקומי במידה ויאושר
ע"י הוועד
0
נמנעו:
0
נגד:
5
בעד:
חינוך ביישוב
הוצג ע"י אופיר צימרינג ,עו"ס המועצה  -הציג יחד עם אייל אלכסנדר את נושא החינוך ביישוב החל מכתה
א ועד י"ב.
הוועד המקומי יחד עם הנוכחים ,רואים לנכון שיש לתמוך ולחזק את נושא החינוך ביישוב.
הוצג ע" י אופיר צימרינג את מהות הנושא:
נטליה  -רכזת חינוך ונוער
רכז כתות א'  -ו' שלא סטודנט
החלטה משותפת היינה:
א .נטליה רכזת חינוך ששכרה יהיה באמצעות המועצה
ב .רכזת א'-ו' ,שכרה יהיה באמצעות המועצה עד דצמבר  ,2013כהתחייבות של אייל מור יוסף בפגישה
הקודמת וייבחן מחדש.
ג .חוזה עם נטליה יהיה מול המועצה אזורית רמת נגב ,עם סעיף של ניסיון שלושה חדשים לשני הצדדים.
ד .ימי החפיפה של נטליה ישולמו ע"י הוועד המקומי
0
נמנעו:
0
נגד:
5
בעד:
הפנינג יישובי
הוצג לחברי הוועד המקומי על הארוע שיערך בתאריך  ,30.8.13לפתיחת שנת הלימודים ולקראת השנה החדשה
לצורך כך יש להכין:
 )1דברי פתיחה מטעם הוועד המקומי ע"י רפי מזרחי
 )2רכישת תעודות הוקרה למתנדבים ביישוב
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החלטה:

נושא 4
סיכום:
החלטה:

 )3שי למתגייסים ולילדי כתה א'
 )4אישור הצעת מחיר למתנפחים
החלטת הוועד המקומי היינה:
 )1רכישת תעודות הוקרה למתנדבים אשר סיימו את התנדבותם ביישוב במהלך השנה האחרונה וחלוקתן
 )2ירכשו מתנות צנועות לילדי כתה א' ולמתגייסים החדשים מהיישוב
 )3אושרה הצעת המחיר של דבדה מתנפחים בסך של  ₪ 2500ללא מע"מ ,שוטף +30
0
נמנעו:
0
נגד:
5
בעד:
פיתוח אזור צפוני
הוצג לחברי הוועד המקומי על תחילת הפיתוח באזור הצפוני של היישוב וההתקדמות בו .ישנם מספר מקומות
בהם הקבלן טרם החל את עבודת הפיתוח
החלטת הוועד המקומי לבדוק מול המועצה ,מח' הנדסה  -מדוע לא מתחילים את כל הפיתוח כולל באותם
המקומות שטרם החלו
0
נמנעו:
0
נגד:
5
בעד:

נושא 5
סיכום:

פתיחת שנת הלימודים
הוועד המקומי מאחל לילדי אשלים שנת לימודים פורייה ,מהנה ומוצלחת.

נושא 6
סיכום:

אחזקת מתקני השעשועים ביישוב
הוצג לחברי הוועד המקומי מכתבו של דוד כהן מהמועצה על אחזקת מתקני השעשועים מעץ ,הצעת המחיר
היינה  ₪ 8000לא כולל מע"מ
החלטת הוועד המקומי לפנות לדוד כהן ולבקש לבדוק עוד הצעות מחיר ,ההצעה הנ"ל היינה גבוהה עבור
הטיפול במתקנים.
0
נמנעו:
0
נגד:
5
בעד:

החלטה:

נושא 7
סיכום:

החלטה:

נושא 8
סיכום:

החלטה:

תיקון ליקויים בגנים
הוצג לחברי הוועד המקומי שתי הצעות מחיר לתיקון ליקויים בגנים.
הצעה אחת של אריק לרנר והשנייה של יעקוב קלר.
חברי הוועד המקומי בחנו את ההצעות ,אחת בעלות של  ₪ 11941כולל מע"מ והשנייה בעלות של ₪ 8920
כולל מע"מ .הפרש של כ ₪ 3000-בין ההצעות.
החלטת הוועד המקומי לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר ולהודיע למגיש ההצעה על ביצוע העבודה
0
נמנעו:
0
נגד:
5
בעד:
איוש גנן/חצרן ביישוב
בהמשך להחלטת הוועד המקומי מישיבתו הקודמת  -לדחות את נושא מישרת גנן/חצרן ביישוב מתאריך
 .12.8.13הנושא עלה שוב בישיבת הוועד
הוצגו בפני הוועד המקומי:
 4 )1מועמדים עם קורות חיים ,ללא דרישת שכר
 )2הוגשו  3הצעות ממועמדים עם דרישות שכר בעלויות הר"מ:
א ₪ 15,000 .לחודש ללא מע"מ
ב ₪ 18,000 .לחודש ללא מע"מ
ג ₪ 8500 .לחודש באמצעות תלוש
לאור המצוקה התקציבית והמצב בו היישוב חייב חצרן/גנן ,הוחלט ע" י הוועד המקומי לשכור את שרותיו של
אחד המועמדים בעלות של  ₪ 5500לחודש נטו בתלוש שכר .תחילת עבודתו  -בתום החגים.
0
נמנעו:
0
נגד:
5
בעד:

רשם
אוחיון יונה שמואל
מזכיר וועד מקומי

יחיאל איבגי
יו"ר וועד מקומי
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אשלים

אשלים
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