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נושא 1

:סיכום

:החלטה

המזכירה אמורה לנקות את המשרד ולשמור על נקיונו - משרדי היישוב . 1

הספרנית אחראית על ניקיון הספרייה- ספרייה . 2

.יש צורך פעם בחודש במנקה- בית הכנסת ומועדון . 3

.י מנקה בשכר"מועדון היישוב ע/ לאור האמור הוחלט על ניקיון בית הכנסת 

:נמנעו:נגד5:בעד

נושא 2

:סיכום

.ועל כן מבקשת לעיין בהם' שחייה וכדו

:החלטה

במזכירות

0:נמנעו0:נגד5:בעד

נושא 3

:סיכום

:החלטה

0:נמנעו0:נגד5:בעד

נושא 4

:סיכום

נושא 5

על הפסקות - הוצג לחברי הוועד המקומי מסמך מהמועצה ליישובים על מהלך משפטי של המועצה כנגד חברת חשמל :סיכום

.חבר הוועד המקומי רפי מזרחי הציג כי הספרייה נפתחה וישנם תושבים המגיעים לספרייה להחלפת ספרים

מהלך משפטי נגד חברת חשמל

.או חברי הוועד יודעים על הפגישה מאוחר יותר/מחלקות במועצה ללא ידיעת חברי הוועד ו

החשמל באזור הפוגעות בשיגרת החיים

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

י חברי הוועד המקומי"הוחלט ע

עובד ניקיון למבנה ציבור

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

4/4/2013: מתאריך 2013פרוטוקול וועד מקומי אשלים 

:שעת פתיחת הישיבה

:איחרו לישיבה

:הוזמנו לישיבה

2013  במרץ 4אושר פרוטוקול מישיבה שנערכה בתאריך 

:נעדרו מהישיבה

חוזים של הוועד המקומי

.'בית כנסת וכד, מועדון, ספרייה, משרדי היישוב; חברת הוועד יעל גרינברג העלתה כי יש צורך בעובד ניקיון למבני ציבור כגון

יועבר דיווח לכלל חברי הוועד- כל פגישה של חבר מחברי הוועד המקומי עם נציג מהמועצה - י הוועד המקומי "הוחלט ע

ר הוועד וחבר הוועד אוחיון שמואל לטפל בנושא הוועד ולעדכן היכן שצריך" יתר על כן חברי הוועד המקומי הסמיכו את יו

המקומי במייל

ספריית היישוב

ר הוועד המקומי וחבר הוועד אוחיון שמואל נפגשים במועצה עם מנהלי "חברת הוועד המקומי יעל גרינברג העלתה כי יו
פגישות חברי וועד מקומי

בריכת, גנן, גנים: חברת הוועד המקומי יעל גרינברג העלתה כי הוועד הקודם והנוכחי חתמו על חוזים עם ספקי שירות כגון

.כיום יש צורך בהשלמת כסאות וציוד אחר לספרייה. י התושבים"כמו כן ביקש מהספרנית לקבל עדכון שימוש בספרייה ע

חברי הוועד המקומי רשאים לעיין בחוזים הנמצאים בתיק חוזים , היות והחוזים הינם אישיים ולא כל תושב יכול לעיין בהם

. היו פגישות אישיות ולא בנושאי הוועד המקומי, ר הוועד ולחבר הוועד המקומי"הוצג לחברי הוועד כי הפגישות שהיו ליו
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נושא 6

:סיכום

מנהל מחוז דרום בשרותי בריאות כללית-מר מיכאל מישורי דרעי. ב

מסמך לתושבים מתנדבים לבית הכנסת. ג

:החלטה

0:נמנעו0:נגד5:בעד

נושא 7

:סיכום

תשתיות אזור צפוני. 2

בריכת שחייה. 3

נושא 8

:סיכום

נושא  9

:סיכום

נושא  10

:סיכום

נושא 11

:סיכום

:החלטה

0:נמנעו0:נגד5:בעד

נושא 12

:סיכום

:החלטה

גוף האחראי ומאשר תקציבים

0:נמנעו0:נגד5:בעד

נושא 13

:סיכום

סיכום מסיבת פוריםנושא 14

הכסף אשר התקבל מהתושבים עבר לחשבון הוועד . הוצג לחברי הוועד המקומי את עלות מסיבת פורים שנערכה ביישוב:סיכום

.המקומי

כוורות הדבוריםנושא 15

מר ביסמוט בקו. א

סיור קבלנים
17/3/13הוצג לחברי הוועד המקומי על סיור קבלנים שנערך בשלושה מקומות ביישוב בתאריך 

מרכז היישוב מזכירות. 1

אישור מכתבים
הוצגו לחברי הוועד המקומי שלושה מסמכים לאישור לפני הפצה

.הוצגו לחברי הוועד המקומי הצעות מחיר לשילוט בית הכנסת

.הטיפול בשילוט נמצא אצל רב המועצה. בית הכנסת יפתח לקראת חג שבועות

החלפת חברה למיחזור

הצעות מחיר לשילוט בית הכנסת

י חברי הוועד המקומי לאשר את הוצאת המכתבים"הוחלט ע

לעומת זאת מבקש , אשר מבקש להשאיר את עלות שכרו כבשנים קודמות, הוצג לחברי הוועד המקומי את מסמכו של  הגנן

סיוע בתעסוקה

הוצגו לחברי הוועד המקומי התמונות שצולמו לאחר שחברת אמניר סיימה את החוזה עם המועצה בנושא פינוי קרטונים

החלטת הוועד המקומי לאשר את מכתבו של הגנן ולחתום אתו על חוזה

הצעות מחיר לעצמאות

חוזה גנן היישוב

תוספת במידה ויהיה צורך בכך

מ"כולל מע ₪ 5500הוצג לחברי הוועד המקומי את הצעות המחיר להפעלת זיקוקין ביום העצמאות בעלות של 

.או לא לשלם/ל ו"היות ולוועדת תרבות תקציב סגור היא יכולה להחליט לשלם את הסכום הנ: החלטת הוועד המקומי הינה

למרות האמור הוועד המקומי יחתום על ההזמנה היות והוא. יתר על כן וועדת תרבות חייבת לפחות בשתי הצעות מחיר

משלחות לדנוור
.תושבי היישוב קיבלו את אותם המיילים. הוצג לחברי הוועד המקומי את המיילים בנושא ביטול המשלחות לדנוור

כמו כן נכנסה חברה חדשה ליישוב וקיימת מכולת מיחזור

הוצג לחברי הוועד המקומי מסמך המועצה שהופץ לתושבים על סיוע בפתרונות תעסוקה לתושבי המועצה
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הדבר הינו, לבקו ביסמוט לפנות את כוורות הדבורים מהבריכה. ל המועצה"הוצג לחברי הוועד המקומי את הפנייה של מנכ:סיכום

.מפגע סביבתי

.צויין כי הוועד הקודם והנוכחי כלל לא אישרו הצבת הכוורות, כמו כן

שלטים ביישובנושא 16

.מר ביסמוט בקו הוציא מסמך לוועד המקומי על המצאת שלטים של קבלנים ביישוב והנושא פוגע בנוף של היישוב:סיכום

- י הוועד המקומי והוא "י הוועד המקומי לפנות לחברות ולהניח שלטים ללא עלות במקום אחד אשר נקבע ע"הוחלט ע:החלטה

.פ בסמוך למבנה חברת החשמל באזור הדרומי"שצ

0:נמנעו0:נגד5:בעד

שעון נוכחותנושא 17

.יש צורך להציב שעון, היות והחוק מחייב החתמת שעון נוכחות לכל עובד המקבל שכר מהוועד המקומי:סיכום

רפי מזרחי שתי הצעות, י חבר הוועד המקומי"הוצגו ע

חד פעמי ₪ 1000הצעה שעון רגיל עם דפים שיש להחתים בעלות של . א

ח לחודש" ש26 אלקטרוני בעלות של smsשעון נוכחות באמצעות העברת הודעות - הצעה שניה . ב

החלטת הוועד המקומי לקבל את ההצעה השנייה:החלטה

0:נמנעו0:נגד5:בעד

אתר אינטרנט18נושא 

.רפי מזרחי את האתר המוצע ליישוב, י חבר הוועד"הוצג ע:סיכום

.חברי הוועד מתבקשים לעיין באתר ולחוות דעה לפני יציאת האתר לאויר

                          רשם

אשליםאשלים

אוחיון יונה שמואליחיאל איבגי

מזכיר וועד מקומיר וועד מקומי"יו
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