אשלים ישוב קהילתי ד.נ חלוצה מיקוד 25550
פרוטוקול וועד מקומי אשלים  0255מתאריך055450255:

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

הוזמנו :דרור ,רונית
נושאים :
 .1אושר פרוטוקול ישיבת הועד מתאריך . 13/4/15
 .2נושא:חינוך
התקימה פגישה עם רונית אשר הציגה כי ישנם  2משפחות אשר חייבות סכומי כסף לגן הילדים
ולצהרון ושלמרות פניותיה טרם הסדירו את נושא התשלום .אחת המשפחות מסרבת לשלם עבור
הזנה וסייעת נוספת למרות שסוכם בין כל הורים על כך בתחילת השנה.
לאור הסכמה כי הועד לא ישלם עבור המשפחות וכי רונית אינה יכולה לספוג את העלויות הנ"ל,
ועד הישוב יוציא מכתב לכלל ההורים אשר מודיע כי אם לא תתקים הסכמה בין ההורים תפסק
ההזנה במהלך היום ותופסק הסייעת הנוספת החל מתאריך שיסוכם .בנוסף ועד הישוב יזמן עוד
השבוע את  2המשפחות לפגישה בנושא התשלום.

סיכום :הוצאת מכתב לכלל ההורים בנושא הפסקת ההזנה והסיעת הנוספת ,קיום פגישה
עם  2המשפחות
בעד5 :

נגד0 :

 .3נושא :בריכת השחיה
הוחלט לשנות את תאריכי הפעלת הבריכה  -הבריכה תופעל למשך  3וחצי חודשים מתאריך 1.6
עד לאחר ראש השנה (תאריך )16.9

סיכום :הפעלת הבריכה למשך  3וחצי חודשים
בעד5 :
.4

נגד0 :

נושא :קרקעות
הוצגה רשימת המשתתפים בהגרלה אשר מונה  15משתתפים ,תבוצע בחינה של המשתתפים ע"פ
עמידה בקריטריונים שהוגדרו.
המשתתפים יעברו ועדת קליטה עד לתאריך קיום ההגרלה.

 .5נושא :פעילות שבועות בבריכה
טקס שבועות יתקיים בבריכה השחיה ,עלה הצורך הניקיונות ובהכנת המקום .הנושא יועבר
לטיפול גנן הישוב וכח עזר ע"פ צורך.

 .6נושא :חוק השמירה
הוצג סטאטוס פעילות פשיעה כפי שהועבר ע"י הרבש"צ ובנוסף מכתבה של תושבת הישוב בנדון
וכן  2אירועים שארעו בישוב בסוף שבוע האחרון .לאור בקשת חלק מחברי הועד הוחלט לדחות
את ההצבעה בנושא לסוף השבוע

סיכום:
הוחלט לסכם את הנושא עד לסוף השבוע

 .7נושא :חוב איילים
איילים טרם שילמו את חובם המסתכם במעל  26אלף ש"ח לאור מצבם הכלכלי .בוצעה במהלך
הישיבה שיחה עם נחמי -מנכ"ל איילים אשר מודעת לחוב והבטיחה לטפל בנושא
מעקב אחר התשלום יבוצע בישיבה הבאה.

 .8נושא :ספריה
יעל הציגה כי פעלה לביצוע רכישה מהמלגה שהישוב קיבל לרכישת ספרות ישראלית .ספרות זרה
תרכש ע"פ הרשימה שגובשה בעלות של  1276שקל אשר הינה נמוכה מהתקציב שאושר בסך 200
שקל .הצק יוצא לפקודת צומת ספרים למול הצעת מחיר שתוצג.

סיכום:
אישור הוצאת צק' על סף  1276שקל לרכישת ספרות
בעד5 :

נגד0 :

 .9נושא :גינון
הוצגה הצעת מחיר לרכישת ציוד מחברת נטפים ע"פ דרישה של גיא .יש לבדוק האם לא מדובר
במחשבי השקיה עבור האזור החדש  .שאר ההצעה אושרה לרכישה פרט למחשב השקיה.

סיכום:
אישור הצעת המחיר לביצוע רכש
בעד5 :

נגד0 :

 .10נושא :מבנה לחברת דרור במדבר
בוצע ה שוב פניה נוספת של דור לקבלת מבנה בישוב עבור פעילות החברה .הוצג כי המבנה של
לוטוס שפונה מיועד לצרכי חינוך כפי שהוחלט בעבר ע"י הועד.
ועד הישוב הציע לדרור שימוש במבנה המקלט הסמוך לביתו ללא עלות תוך התחיבות לפינוי בעת
חירום ותשלום חשבונות מים וחשמל עבור המקלט ,הסכם שימוש יחתם לאחר ביצוע בחינה ע"י
דרור.

סיכום:
דרור יבצע בחינה של המקלט באם מתאים לצרכיו ולאחר מכן יחתם הסכם למול הועד
בעד5 :

נגד0 :

 .11נושא :הפעלת חדר כושר
הוצגה פניה של תושבת אשר מתלוננת כי חדר הכושר אינו פועל בשעות ובימים קבועים וכי ארעו
מקרים של פתיחת חדר הכושר ע"י תושב ללא נוכחות המדריך.
פעילות בחדר הכושר ללא נוכחות מדריך מוסמך אסורה ואין הביטוח מכסה כל פגיעה במתאמן.

סיכום:
יועבר לקבלת התיחסות של ועדת ספורט
 .12נושא :תחרות הבית המקושט ליום העצמאות
התקיימה תחרות לבחירת הבית המקושט ביותר בישוב ליום העצמאות למדינת ישראל .הזוכה
בתחרות יקבל שובר למסעדה בסך  200שקל.

סיכום:
אישור רכישת שובר למסעדה בסך  200שקל דרך אתר בהצדעה
בעד5 :

נגד0 :

 .13נושא :נקיון באזור הבניה
היום התקימה ביקורת פיקוח נקיון באזור הבניה החדשה שהוזמנה ע"י ועד הישוב
מספר תושבים וקבלנים קיבלו דוחות אזהרה לפינוי מידי של פסולת הבנין ופסולת ביתית
שהושלכה על ידם.
הועד ימשיך ויאכוף את נושא הנקיון בישוב.
יחיאל אבגי

רשם רפי מזרחי

יו"ר ועד מקומי
אשלים

חבר הועד המקומי
אשלים

