
 

 20:00: שעת פתיחת הישיבה

 גיל אבימן-מזכיר היישוב, מורן גנות, רפי מזרחי, יעל גרינברג,  יחיאל אבגי: נכחו בישיבה

 נלי שחר:לא נכחו

 נציג ועדת חינוך פטריק: הוזמנו

 

 :נושאים 

 .20/10/14אושר פרוטוקול ישיבת הועד מתאריך  .1

 

בנושאי הגנים  (ערן דורון ושלומית)פגישה עם מחלקת החינוך :נושא .2
 :הוצג הצפי העתידי לשנה הבאה. בוצעה היום פגישה עם נציגי המועצה בנושא הגנים

 . גנים2פ גילאים ל " ילד והוא יפוצל ע40גן רימון יהיו כ  .1

 . ילד14גן סנונית כ  .2

  פעוטות10~9תינוקיה   .3

תבדק , י משרד החינוך גן נוסף" מבנים של משרד החינוך ולכן לא יבנה ע2קיימים היום 
 . י הוספת מבנה"האפשרות להרחבת המכלול הקיים ע

. י מזכיר הישוב"ר עבור הגן הנוסף ע"תוגש בקשה לתב: סיכום

 

 מועדוני נוער: נושא .3
בוצע רכש  של צבע וחומרים  לטובת , י פטריק התוכנית לבינוי וקרוי אזור המועדונים"הוצגה ע

י ההורים ויהיה סיוע של קבלן במידת "השיפוצים יבוצעו ע. השיפוצים שיחלו ביום שישי הקרוב
 .הוצגו המחירים שהתקבלו להחלפת דלתות המבנים והתקנת סורגים. הצורך
 .בעלות שהוצגה מאושרת החלפת הדלתות וביצוע השיפוצים במבנים: סיכום

 0:   נגד4:                                                בעד
 

פעילות ועדת חינוך עם , מצלמות אבטחה:ר הועד בנושאים הבאים "מכתב בתושב ליו : נושא .4
אחריות הועד בנושאי , תאורה ברחובות החדשים, פירוט הוצאות הבריכה, גילאי הגנים והפעוטות
 .כלבים ועבודת קבלנים

 לשאר הנושאים תהתייחסו,  ועדת החינוךתנושא פעילות ועדת חינוך יועבר גם להתייחסו: סיכום
 .תועבר לתושב

 

 מכתבי תושבים בנושא כלבים משוטטים: נושא .5
מתוכננת פעילות חיסון , הועד פנה מספר פעמים הן לתושבים והן למנהל כפר הסטודנטים בנדון

 .ושיבוב לכלבי הסטודנטים בתיאום של המועצה ומנהל הכפר
. הועד יפעל בתכיפות למול הממונה במועצה לביצוע אכיפה מתאימה: סיכום

 

 ש לישוב בהתנדבות"רב:  נושא .6
 ש " של גל ביסמוט להתנדב לתפקיד הרבוהוצגה פניית

המשך טיפול בתהליך יתבצע בשיתוף עם המפקדת , הועד מקדם בברכה את התנדבותו: סיכום
 שיפרה\ האזורית

 0:   נגד4:                                                בעד

 

 השתתפות בפרויקט תאורה חסכונית : נושא .7
 י המועצה"אושרה השתתפות הישוב בפרויקט אשר מקודם ע: סיכום

 85512נ חלוצה מיקוד .אשלים ישוב קהילתי ד
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 0:   נגד4:                                                בעד

 

תביעת ביטוח אודות פגיעה בכבל חשמל :  נושא .8
  חברת הביטוח אשר מסירה אחריות בשל הטענה כי הכבל היה נמוך מדי תהוצגה התייחסו

ת תשלום לחברה הפוגעת טרם פניה לערכאות משפטיות במקביל דרישיועבר מכתב : סיכום
 . נושא הפער הביטוחי למול הסוכןקייבד

 

 שער הישוב :  נושא .9
יותקנו המצלמות שנרכשו לטובת ניטור . השער תוקן לאחר  שפגע בו רכב שגרם להשבתתו

 ילאור הגידול בפעילות הקבלנים והשינוי במצב הביטחונ.  אבטחתי של הפעילות באזור השער
 . פתוח בשעות האור רהשער יישא

                                   06:30-17:00השארת השער פתוח בין השעות : סיכום
 0:   נגד4:                                           בעד

 

 חשבון הישוב:  נושא .01
בוצעה פגישה ,  מורשי חתימה לאחר פרישתו של שמואל אוחיון2יושמה החלטת הועד על עדכון 

  .עם הנהלת הבנק לגבי עלויות העמלות והנושא בטיפול למול הרואה חשבון
 המשך מעקב על הטיפול בהורדות העמלות או לחילופין העברת חשבון הבנק לבנק אחר: סיכום

 0:   נגד4:                                                בעד

 

 חשבונות טלפון:  נושא .11
השינוי ייבדק בחשבונות החודש , בוצעה פעילות למול בזק להורדת עלויות של חשבונות הטלפון

 .הבא

 

 ציוד לגינון: נושא .21
  . שקל1800הוצג הצורך הרכש משלים של כלי גינון לציוד שנרכש בעלות של כ 

 .הרכש אושר לציוד שהוצג בהתאם להצעות המחיר: סיכום
 0:   נגד4:                                                בעד

 
 

   יחיאל אבגי                                                                                       רשם רפי מזרחי
 ר ועד מקומי                                                                                   חבר ועד מקומי"יו

       אשלים                                                                                                 אשלים


