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חגי רזניק- ל המועצה "מנכ

פליקס כהן- סוכן ביטוח 

רכז חינוך- אייל אלכסנדר 

נושא 1

:סיכום

.חממה טכנולוגית, משרדים עבור היזמים. כתות הכשרה ליזמים וחברות יזמות

מוזיקאים מבית ספר, מרצים שיגיעו למרכז היזמות, בינלאומי, מעצבים, גלריות לאומנים, מעצבי מוצר

.יגיעו פעמיים בשנה. רימון בפעולות במרכז ליזמות

.הרצון היינו להשתמש במשאבים הנמצאים ביישוב ובאזור בכלל

. איש200-מרכז קונגרסים שיכיל כ. ר" מ2000-מבנים בגודל של כ

.באזור הלולים' החלטת הוועד המקומי היינה בעד המיזם של קרן מיראז:החלטה

.בנושא' תקום וועדה יחד עם קרן מיראז, במקביל

0:נמנעו0:נגד5:בעד

נושא 2

:סיכום

:יש צורך לטפל במספר תחומים

ניקיון ראשוני של היישוב (1

י המועצה"אכיפת החוק ע (2

הקמת פינות גזם מגודרות (3

בדיקה עם איילים על ניקיון (4

ל המועצה ביישוב לאיתור מקומות לניקיון"ר הוועד המקומי יסייר עם מנכ"החלטת הוועד המקומי שיו:החלטה

היישוב וקבלת הצעת מחיר

0:נמנעו0:נגד5:בעד

נושא 3

:סיכום

.שער פתוח, גדרות פרוצים, מנשה' משפ- בעיית מגרשים , האתרוג

 ליישובHOT' הכנסת חב

:החלטה

0:נמנעו0:נגד5:בעד

נושא 4

:סיכום

.הורים נוספים ישלמו עבור הכניסה לאתר. י הדרישות של אייל"הורים מלווים לפעילות עפ

.החלטת הוועד המקומי להוציא מסמך לראש המועצה בנושא התשתיות באזור הצפוני

אוחיון שמואל, יעל גרינברג, נלי שחר, יחיאל אבגי, רפי מזרחי:נכחו בישיבה

ניקיון היישוב

ל המועצה הציג כי היישוב לא נקי ויש צורך לטפל בניקיון היישוב בסיוע הוועד המקומי"מנכ

: הוזמנו לישיבה

י הפחתת עלות הקייטנה"ניתן לאשר לרויטל ביצוע סדנא ע, ילדים אשר טרם שילמו לא יוכלו להכנס לקייטנה

85512נ חלוצה מיקוד .אשלים ישוב קהילתי ד
08-6573762 פקס 08-6557483' טל

1.7.13:  מתאריך2013פרוטוקול וועד מקומי אשלים 

:שעת פתיחת הישיבה

נעמה דהן- לית קרן מיראז "מנכ

קייטנת היישוב

17.6.13אושר פרוטוקול מתאריך 

, משרדי הקרן, לגבי מרכז ליזמות טכנולוגית' הציגה את החזון של דוד מיראז' לית קרן מיראז"נעמה דהן מנכ

'מרכז קרן מיראז

בעיות ראות בכניסה מרחוב , לגבי הזנחה ברחובות ובאזור עצמו, י משפחות הגרות באזור הצפוני"הוצג ע
בעיות תושבים

.כולל הוצאות והכנסות. י אייל את דוח ההוצאות וההכנסות לקייטנה ופעילות הילדים"הוצג ע
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נושא 5

:סיכום

.להורים בתשלום

:החלטה

0:נמנעו2:נגד3:בעד

בריכת השחייה נושא 6

ל בהמשך "הנושאים הנ. מספר נושאים בנוגע לבריכת השחייה, רפי מזרחי, י חבר הוועד המקומי"הוצג ע:סיכום

1סעיף , 17.6.13לנושאי בריכת השחייה מישיבת הוועד המקומי מיום 

 שעות260- שעות העבודה של המציל הינן כ (1

 ₪ 7500עלות חדשית למציל היינה  (2

היתר רעלים באחריות מפעיל הבריכה (3

ביטוח מפעיל ומציל באחריות הוועד המקומי (4

מ" לא כולל מע11,000עלות המפעיל הינה  (5

מבוצעת עבודת הנמכת מיכלי הכלור (6

נרכשה רשת צל ועמודים לתמיכת רשת הצל (7

1/9- ול1/8קיימת דרישה של מפעיל הבריכה להעביר אליו המחאות דחויות עבור הפעלת הבריכה ל (8

ל"החלטת הוועד המקומי לאשר את האמור בסעיף הנ:החלטה

0:נמנעו0:נגד5:בעד

דחיית נושאים לטיפולנושא 7

:י הוועד המקומי לדחות שני נושאים לישיבה הבאה"עקב קוצר הזמן הוחלט ע:סיכום

מחליפה למזכירת היישוב (1

דוח וועדת תרבות (2

מרווה אבוטבול- מסמך נושא 8

.מרווה אבוטבול לסיים את עבודתה כסייעת בגן החובה ופנייתה מחדש וחזרה בה' לאחר פנייה של גב:סיכום
מרווה אבוטבול שלחה מכתב הבהרה לוועד המקומי כי היא ממשיכה לעבוד בגן רימון גם בשנת הלימודים' גב

.הבאה

מרווה אבוטבול' החלטת הוועד המקומי לאשר את האמור במכתבה של גב:החלטה

0:נמנעו0:נגד5:בעד

סיוע גניםנושא 9
.וזאת במסגרת פיצול הגנים וסיוע המועצה בנדון (כולל) 2013 עד 2011הוועד המקומי סייע לגנים בין השנים :סיכום

ועל כן הוצג לחברי הוועד המקומי,  המועצה חדלה ממתן סיוע ליישוב בפיצול הגנים2013-2014החל משנת 
.רונית סויסה בנדון' מסמך לגב

החלטת הוועד המקומי לאשר את תוכן המסמך:החלטה

0:נמנעו0:נגד5:בעד

ו-סיום עבודת רכזת כתות אנושא 10
אינה מעוניינת להמשיך את עבודתה ביישוב ומבקשת באמצעות, ו -רכזת כתות א, מאיה גרונדלנד' היות וגב:סיכום

.2013רכז החינוך ביישוב לסיים את עבודתה בסוף חודש יולי 

י הוועד המקומי לאשר את בקשתה של מאיה ולאפשר לה לסיים את עבודתה ביישוב"הוחלט ע:החלטה
הוועד המקומי מאחל למאיה המשך הצלחה 

0:נמנעו0:נגד5:בעד

מזכיר וועד מקומיר וועד מקומי"יו

סיוע הוועד המקומי בפעילות הילדים

               רשם

אוחיון יונה שמואליחיאל איבגי

.לילד ₪ 30החלטת הוועד המקומי היינה לסייע להורים בעלות של 

האם הוועד המקומי יסייע ₪ 250-300הוצג לחברי הוועד המקומי על פעילות יקרה במהלך הקיץ בעלות בין 
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אשליםאשלים
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               רשם
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