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 85512נ חלוצה מיקוד .אשלים ישוב קהילתי ד

 08-6573762 פקס 08-6557483' טל

 14/01/2013פרוטוקול וועד מקומי אשלים  מתאריך 

     
 20:00: שעת פתיחת הישיבה   

 
 : נכחו בישיבה

 
 .נלי שחר ורפי מזרחי, יעל גרינברג,  יחיאל איבגי, אוחיון שמואל

 :נעדרו מהישיבה
 

 

 :איחרו לישיבה
 

 

:  הוזמנו לישיבה
 
 
 

:         הערה 
                

 . גנן היישוב–מאיר שטיימן 

  .2013 ינואר 02 :אישור פרוטוקול מישיבה שנערכה בתאריך
 

: נושא. 1
                  

: סיכום
 

. גנן היישוב
 

 הציג גנן היישוב בקשה 8 סעיף 02/01/2013בהמשך לישיבת וועד מקומי מיום 
. מ"כולל מע ₪ 20,000-כמ עלות הגנן היינה " כולל מע 8,000₪על סך 

הוועד המקומי יחליט האם לקבל את החלטת הגנן במקביל יצא מכרז לגנן 
. היישוב

 
 

 יש לבוא לקראת הגנן ולנסות להפחית את העלות שהוא  –יעל גרינברג .             א       :החלטה
.                                       מבקש

.  יש לבוא לקראת הגנן ולנסות להפחית את העלות שהוא מבקש–נלי שחר .                                   ב
יש צורך להוציא  . אינה רלוונטית ₪ 20,000 הדרישה של הגנן –רפי מזרחי .                                   ג

. במידה ופונים אליו לחשוב איך לקבוע מחיר חדש.                                       מכרז חדש
הגנן לא מילא את החוזה שלו ,  יש לצאת למכרז חדש–יחיאל איבגי .                                   ד

.                                                                בשנים שעבד
לא ממלא את תפקידו ,  מאיר יורק לבאר ממנו שותה–אוחיון שמואל .                                   ה

.                                        כגנן היישוב ויש צורך לצאת למכרז
 

: הוועד המקומי אמור להחליט
 
.  28/01/2013יש לפנות למאיר הגנן ולבקש ממנו לחשוב על ההצעה שלו מחדש עד לתאריך  (1

                        
. 0:  נעדרו0:  נמנעו2:  נגד3:בעד

 
י הגנן שאין הוא משנה את דעתו והצעתו בנושא  " יוחלט ע28/01/2013במידה ובתאריך  (2

. 02/2013    יצא למכרז בתחילת 
 

. 0:  נעדרו0:  נמנעו0:  נגד5:בעד
 
 
 



 

C:\Documents and Settings\ofir\Desktop\site\ 14012013אשלים טופס חדש לפרוטוקול.doc 16/04/2013 09:37:24 

 
: נושא.2
 

: סיכום

. הפעלת ספרייה
 

: הוצג לחברי הוועד המקומי שתי מועמדים
. אורנה צרפתי (1
. דנית שטיימן (2
 

 
 

 
: הוועד המקומי אמור להחליט בין שתי המועמדים

יש לזמן את אורנה צרפתי לשיחה . הוחלט על בחירתה של אורנה צרפתי
. וחוזה העסקה

 
. 0:  נעדרו1:  נמנעו1:  נגד3:בעד
 

. רכישת ספרים ליישוב: נושא.3
 

 
 בעלות של  2012ח רכישת ספרים לשנת "הוצג לחברי הוועד המקומי דו: סיכום

. ליישוב ₪ 1500יש לרכוש ספרים חדשים בעלות של .  2400₪-כ
 

י הוועד המקומי לשלוח נציג לרכישת הספרים ליישוב בעלות של "הוחלט ע
 .נציג הוועד היינו רפי מזרחי,  1500₪

. חינוך בלתי פורמאלי:  נושא4
  

  
א "הוצג לחברי הוועד המקומי מסמך של אייל אלכסנדר בנושא מבנה כ: סיכום

. ותקציב לחינוך הבלתי פורמאלי ביישוב
 להציג 04/02/2013כן יש בקשה להזמין את דן שפירא לפגישה בתאריך -כמו

. את נושא סיירת הורים
 

 
 :החלטה

 
 

 04/02/2013החלטת הוועד המקומי להזמין את אייל ודן שפירא לתאריך 
. לפגישה ביישוב

 
. 0:  נעדרו0:  נמנעו0:  נגד5:בעד

 
 
 

.         לוכד כלבים: נושא5
 

. עדי ולרשטיין ללוכד כלבים וטרם הגיע'  יצא מסמך לדר: סיכום
 

   
 

.. עדי ולרשטיין'  החלטת הוועד המקומי לפנות מחדש לדר:החלטה
 

. 0:  נעדרו0:  נמנעו0:  נגד5:בעד                           
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.    מבנים שכורים: נושא6
 

   הוצג לחברי הוועד המקומי שכל שוכרי המבנים שלמו לוועד המקומי מלבד :סיכום
.   משפחת גרינברג

 
:  למשפחת גרינברג להציג03/01/2013 החלטת הוועד לתת פרק זמן עד לתאריך :החלטה

. תשלום החוב הקיים.  א
. הפעלת המקום.   ב

 
גרינברג תפנה את  ' מ משפ"  במידה ועד מועד זה לא ימומשו כאמור בסעיף הר

. חינוך בלבד  המבנה לצורכי 
 
. 0:  נעדרו1:  נמנעו1:  נגד3:בעד  
 
. ח רבעוני" דו:נושא. 7
 

. י חברת הוועד המקומי לקבל כל רבעון חשבון הבנק הוצאות והכנסות"  הוצג ע:סיכום
 

.  החלטת הוועד המקומי להציג כל רבעון חשבון הבנק לחברי הוועד המקומי:החלטה
   
. 0:  נעדרו0:  נמנעו0:  נגד5:בעד  
   
.   גבעה תיירותית: נושא8
 

  בהמשך לפנייתו של נועם צרפתי בנושא פנייתו לגבעה התיירותית הוחלט :סיכום
 לעדכן את נועם צרפתי לאחר בדיקה  02/01/2013  בישיבת הוועד מיום 

.   מול המועצה
 

 החלטת הוועד המקומי להעביר התייחסות לנועם צרפתי על הגבעה  :החלטה
  התיירותית וזאת לאחר שחברי הוועד המקומי קיבלו עדכון משירה מור יוסף 

. לבניית פרויקט מרכז קונגרסים'   על כך שהגבעה מיועדת לקרן מיראג
 
 .0:  נעדרו0:  נמנעו0:  נגד5:בעד  
 
 
.            אישור מסמכים: נושא9
 

.   הוצג לחברי הוועד המקומי לאשר הפצת מסמכים לתושבי היישוב:סיכום
. עלות מועדון היישוב.   א
. מכרז שיפוץ מועדון היישוב.   ב
. נסיעה פרועה ביישוב.   ד

   
רחל קלר בנושא עלות        ' כן הוצג לחברי הוועד המקומי את הסתייגות גב-  כמו

- כיצד מופעלים בישובי המועצה.                            מועדון היישוב שנשלח בכתב
 ₪  350תושבי היישוב משלמים . למפעיל חיצוני ₪ 150 עלות של :קדש ברנע.   א

.                                 מס יישוב ועבור תושבי היישוב השימוש במועדון חינם
ל  " שנתי ללא הארנונה ומתוך הסכום הנ3000-  כל תושב משלם כ:כמהין.   ב

. בריכת שחייה וכדומה ללא עלות,                                תושבי היישוב משתמשים במועדון
מס תושב  ₪ 250ובנוסף לכך עוד  ₪ 150עלות השימוש : מרחב עם.   ד
 ₪. 180ועלות לשומר  ₪ 200עלות שימוש במועדון : מדרשת בן גוריו.   ה

                            
 

י החלטת  "ל לתושבים עפ"י הוועד המקומי לאשר הפצת המסמכים הנ" הוחלט ע:החלטה
.  2/1/2013                           הוועד מיום 

 
 
 .0:  נעדרו0:  נמנעו0:  נגד5:בעד  
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.  שיקום תשתיות– קול קורא : נושא10
  

                 הוצג לחברי הוועד המקומי את המסמך שהועבר למהנדסת המועצה בנושא קול  סיכום
.                            קורא לשיפור התשתיות ביישוב הישן

 
. י סעיפיו" החלטת הוועד המקומי לאשר את המסמך עפ:החלטה

 
 .0:  נעדרו0:  נמנעו0:  נגד5:בעד  
 

.  תביעת משפחת פרץ: נושא11
 

  הוצג לחברי הוועד המקומי נושא תביעת משפחת פרץ על הפגיעה במאי במהלך  :סיכום
.  הנושא נמצא בטיפול חברת הביטוח.                            פעילות במסגרת תנועת הנוער

.                              בשלב זה אין לוועד כל נגיעה
 

  :החלטה
   
 

.  דוח מפקח סביבתי: נושא12
 

  הוצג לחברי הוועד המקומי דוח שהתקבל ביישוב מפקח סביבתי על המצאות  :סיכום
.                            צמיגים בגדר היישוב בסמוך לאיילים

: י חבר הוועד אוחיון שמואל"                           הפעולות שבוצעו ע
.  פניה למנהל כפר עדיאל לפינוי הצמיגים.                            א

. פניה ליחידה לאיכות הסביבה במועצה לטפל.   ב
 

.  החלטת הוועד המקומי להמשיך לעקוב אחרי פינוי הצמיגים.החלטה
 
 .0:  נעדרו0:  נמנעו0:  נגד5:בעד  
 

.  פריצה למשרדים: נושא13
 

  הוצג לחברי הוועד שנושא  רכישת האזעקה והפריצה נמצא אצל סוכן הביטוח :סיכום 
.   כאשר הביטוח יכסה רק את עלות האזעקה ולא את עלות המצלמות

 
ח חבר הוועד רפי מזרחי " החלטת הוועד המקומי להזמין את מתקין האזעקות ע:החלטה

  להתחיל בעבודה בשלב ראשון הוועד ישלח עבור ההתקנה ויגבה את הכסף  
.    מחברת הביטוח

 
. 0:  נעדרו0:  נמנעו0:  נגד5:בעד  
 

. ו בשבט" שתילים לט: נושא14
 

 הוצג לחברי הוועד המקומי על כך שאייל אלכסנדר יחד עם הגנן הזמינו שתילים : סיכום 
. ו בשבט"  לשתילה ביישוב ליום ט

     
 

:   החלטה
 
 

.  יום עיון במועצה: נושא15
 

  הוצג לחברי הוועד המקומי מכתבו של גזבר המועצה על תכנון יום עיון לכלל :סיכום
. (אין תאריך בשלב זה).2013  חברי הוועדים המקומיים במועצה בחודש פברואר 

.   השתתפות כלל חברי הוועד המקומי יוזמנו ליום העיון
 

  :החלטה
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. 2013 שינוי תקציב : נושא16
 

  הוצג לחברי הוועד המקומי מסמך של גזבר המועצה וכן את מה שנאמר  :סיכום
. 13/01/2013  בפגישה עם ראש המועצה מיום 

.   על עדכון תקציב היישוב בעקבות טעות חישוב במועצה
.   עם קבלת העדכון יש להכין תקציב מתוקן ולשלוח למועצה

 
  :החלטה

 
.  חדר בזק: נושא17

 
ר הוועד המקומי על הסיור שערכו נציגי בזק ביישוב וזאת  "י יו"  הוצג ע:סיכום

  בעקבות בקשת הוועד המקומי על תשלום השכרת החדר המשמש את חברת 
.   בזק

  סיכום חברת בזק היינה שיפור תשתית המרכזייה ביישוב ומתן תקשורת 
.   איכותית ליישוב

 
 החלטת הוועד המקומי בשלב זה לא לגבות שכירות על החדר מחברת בזק :החלטה

.   היות והחברה נותנת שרותי בזק ליישוב באיכות טובה יותר
 

 
 
. 0:  נעדרו0:  נמנעו0:  נגד5:בעד  
 

.  חלוקת דואר: נושא18
 

י המזכירה "ר הוועד המקומי על העומס בחלוקת הדואר ע"  הוצג מסמך של יו:סיכום
.   ביישוב

. דואר תושבים.   א
. דואר עמותת איילים.   ב
. דואר חוות בודדים.   ג
. דואר גרעין שזף.   ד

 
 

י הוועד המקומי שחבר הוועד אוחיון שמואל יטפל מול הדואר " הוחלט ע:החלטה
.   בנושא וינסה למצוא פתרון הולם

   
. 0:  נעדרו0:  נמנעו0:  נגד5:בעד  
 

 שכר מזכירת היישוב : נושא19
 

               הוצג לחברי הוועד המקומי את בקשתה של תמי כהן מזכירת היישוב על שינוי  :סיכום
                           בשכר החודשי 

 
ח את נושא  "             החלטת הוועד המקומי שחבר הוועד אוחיון שמואל יבדוק מול רו:החלטה

 .הנושא יועלה בישיבת הוועד הבאה.                            שכרה של תמי כהן והאפשרות להעלות את שכרה
 

 .0:  נעדרו0:  נמנעו0:  נגד5:                           בעד
 

.  קול קורא משרד החקלאות: נושא20
 

               הוצג לחברי הוועד המקומי את הסעיפים שהוגשו למועצה לגבי קול קורא  :סיכום
.  ביישוב אשלים2013                           למשרד החקלאות לשיפור תשתיות בשנת 

 
             החלטת הוועד המקומי לאשר את הסעיפים שנשלחו למועצה ולהמשיך לעקוב  :החלטה

.                             אחרי ביצוע ואישור הקול קורא ליישוב
                         

 .0:  נעדרו0:  נמנעו0:  נגד5:                           בעד
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.  אחות ליישוב: נושא21

 
               הוצג לחברי הוועד המקומי את מכתבו של מר ביסמוט בקו לגבי סיוע היישוב :סיכום

.  אחות לטובת היישוב1/2ויישובי המועצה בהשלמת שכר 
 

             החלטת הוועד המקומי לזמן את אותם ישובים אשר מקבלים שירותים  :החלטה
.  אחות נוספת1/2                           מהמרפאה ולבדוק איתם השתתפות בכשר 

                         
 .0:  נעדרו0:  נמנעו0:  נגד5:                           בעד

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          יונה שמואל אוחיון                                                                                    יחיאל איבגי 
ר ועד מקומי "          מזכיר וועד מקומי                                                                                   יו

                   אשלים                                                                                                אשלים


