אשלים ישוב קהילתי ד.נ חלוצה מיקוד 85512
פרוטוקול וועד מקומי אשלים מתאריך29/1/2015:

שעת פתיחת הישיבה20:00 :
נכחו בישיבה :יחיאל אבגי ,רפי מזרחי ,יעל גרינברג ,מזכיר היישוב-גיל אבימן

לא נכחו :מורן גנות
הוזמנו :רבש"צ – גל ביסמוט
נושאים :
 .1אושר פרוטוקול ישיבת הועד מתאריך 13/1/15
 .2נושא:סמכויות ועדה סולארית
עלתה בקשה מהועדה הסולארית על מתן סמכות לועדה לבצע החלטות לגבי כיווני טיפול
והשקעות בישוב בכסף שיתקבל.
סיכום :אושרה התן הסמכות לועדה לקבל החלטות בנוגע לכווני פעולה והשקעות בישוב.
0
בעד 3 :נגד:

 .3נושא :שילוט



הגן העלה בקשה להסדרת שילטו עבור פינות גזם.
הרבש"צ העלה בקשה לשילוט מתאים על שערים פנימיים ועמדת חירום.

סיכום:
אושר רכש שילוט מתאים ע"פ הדרישות.
בעד3 :

נגד0 :

 .4נושא ביטחון









מערכת שליטה לשער הישוב -רעיון לרכישת מערכת שליטה לשער הישוב אשר תאפשר
פתיחה אוטומטית לתושבים בעלות של כ  16אש"ח.
גידור מחדש של הפאה הדרומית תוך הרחקת הגדר וסלילת דרך פטרול -המועצה אינה
יכולה להשתתף בתקציב וקיים רק תקציב הפיקוד  .מוצע לבצע סלילה של שביל פטרול
סביב לגדר הקיימת בתקציב הקיים בכדי ורק עם סיום התכנון העתידי וקבלת התקציב
מהמועצה לבצע הרחבה של הגדר.
כיתת כוננות -הועברו טפסים לתושבים והצפי להגיע ל  20מתנדבים ,ציוד עבור הכיתה
יבחן למול קב"ט המועצה ,נשק יסופק ע"י צה"ל.
תאורה לשערים – יותקן הפרוזקטור מעל שער הכניסה ויבדקו עמודי התאורה הסמוכים
שאינם פועלים.
במפרים – בשל פנית תושב בישוב למועצה כלל הטיפול הועבר מהמועצה לועדת לתמרור
ולכן לא יותקנו במפרים בטווח הקרוב.
מנעולים – הוצגה בעיית המפתחות לשערים ולמתקני החירום ,הועלתה דרישה למסטר
אחיד.
שמירה בישוב-
הוצגה סקירה מודיעינית של הרבש"צ וכן העליה בפריצות ובגניבות בישובי הסביבה.
הועלה רעיון לממש את חובת השמירה על פי חוק " חוק הרשויות המקומיות (הסדרת
השמירה) ,תשכ"א" 1961-

סיכום:
מערכת שליטה -מוקפא
גידור – אושרה דרך פטרול על התואי הקיים
מנעולים –אושר מסטר אחיד
שמירה – תבוצע בחינה של החוק ע"י הרבש"צ ויוצא מכתב מסודר לתושבים
0

בעד 3 :נגד:

 .5נושא:מתקן מיים
התקנת מתקן מיים למשרד ,מתקן עבור הילדים (מנוטרל חום) ,קולרים עומדים לרווחת
התושבים – כמות 2

סיכום :על פי אישור קודם שניתן לביצוע רכש  .טיפול וליווי הרכש באחריות יעל .
 .6נושא:רכש קומפרסור
אושר רכש קומפרסור לעבודות צביעה בישוב של מבני החינוך ולשירות הישוב בעלות  1400שקל .

סיכום :אושר רכש בעלות  1400שקל
בעד 3 :נגד:

0

 .7נושא :רכזת חינוך בלתי פורמאלי
הוצג הסיכום למול המועצה והעברת חוזה רכזת החינוך לתשלום ע"י הועד .לאור היות והתפקיד
הינו תפקיד חדש בישוב יוצא התפקיד למכרז מסודר.

סיכום :יוצא מכרז מסודר לתפקיד רכזת חינוך בלתי פורמאלי.
בעד 3 :נגד:

0

 .8נושא :מכרזים
נדרש הוצאת מכרז למנהל בריכה ,מציל  ,מפעיל לצורך הפעלת הבריכה בקייץ 2015

סיכום :יוצא מכרז עבור התפקידים הנ"ל
 .9נושא :הפעלת הגנים
ע"פ החוזה הקיים למול רונית יוצא מכרז לרכזת חינוך לגנים  ,במקביל תבוצע בחינה ע"י
גיל ורפי של עלויות העברת ניהול הגנים לועד הישוב ותבוצע הצגה מסודרת להורים טרם
הוצאת המכרז.
סיכום :תבוצע בחינת עלויות והצגה להורים .
בעד 3 :נגד:

0

 .01נושא :ספריה
הוצגה בעית המזגן בספריה וכן חוסר בשולחנות נמוכים וכסאות לטובת הילדים ,יבחן האם יש
שולחנות כנ"ל במקלט אשר הוחזר לועד ע"י אן ורויטל ,כסאות יבדק למול רונית באם יש או
מהיכן לרכוש  .תוספת רכש של ספרים על חשבון תקציב בנוסף לתקציב השנתי אשר מגיע
מהספריות.

סיכום :אושר תיקון המזגן ע"פ העלות שהוצגה ,אושר תוספת תקציב של  2000שקל
לטובת רכישת ספרים.
כלל הטיפול בספריה יועבר לאחריות יעל החל מסיום הטיפול בתיקון המזגן .
בעד 3 :נגד:

0

 .11נושא :סימון ציוד
לצורך שליטה ובקרה על ציוד השייך לישוב יבוצע סימון מסודר וכן ניהול רשימות מלאי אשר
יועברו למזכירות ע"י כלל הגורמים אשר לרשותם נמסר ציוד.

סיכום :יבוצע סימון מסודר של הציוד.
בעד 3 :נגד:
יחיאל אבגי
יו"ר ועד מקומי חבר הועד המקומי
אשלים
אשלים

0
רשם רפי מזרחי

