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נלי שחר:לא נכחו

נושא 1

:סיכום

.ומקווה לשיתוף פעולה פורה מול הוועד המקומי והיישוב

.והצלחה למחליפה בתפקידו החדש, הועד המקומי איחל לעדי הצלחה בהמשך דרכה

נושא 2

:סיכום

.י רונית סויסה במתכונת החדשה"ע

.הציג מספר נושאים שהועלו בפגישת ההורים עם ועדת חינוך ורונית סויסה, יתר על כן

.רפי מזרחי לצורך עדכון ושינוי במידת הצורך לפני הצגתו לרונית סויסה, הועבר חוזה לחבר הועד

נושא 3
:סיכום

ל ויש צורך לעקור אותן מהשורש"מהסוג הנ

סייעות בגן רימוןנושא 4

יש צורך לפתור את עניין הסייעות, בהמשך להחלטת הועד המקומי על כך שגן רימון עובר לאחריות רונית סויסה:סיכום

.הועד המקומי היינו המעסיק שלהן, כיום. בגן רימון

החלטת הועד המקומי לעדכן את רונית סויסה שלא יהיו יחסי עובד מעביד בין הועד המקומי לבין הסייעות:החלטה

יזומנו הסייעות לשימוע וסיום עבודתן, י חבר הועד רפי מזרחי"לאחר העדכון ע. 2014 בספטמבר 1-החל מה

דרך הועד המקומי

1:נעדרו 0:    נגד4:בעד

נושא 5
:סיכום

 208,608₪ספטמבר בסך של -אוגוסט-העברת תקציב המועצה לחודשים יולי. א
בזכות ₪ 370,000מצב חשבון בנק בסך שך . ב
 61116.79₪כ תשלומים לספקים בסך של "סה. ג

 510₪- אוגוסט ,  650₪- דוח הכנסות מחדר כושר בחודש יולי . ד

 960.37₪: הוצאות בשלב זה,  23971₪: הכנסות; הוצאות קייטנה/דוח הכנסות. ה

.י הדוח שהוצג"החלטת הועד המקומי לבצע תשלום לכלל הספקים עפ:החלטה

1:נעדרו 0:    נגד4:בעד

הפעלת חדר הכושר נושא 6

הוצג שוב לחברי הועד המקומי העלויות הגבוהות שהועד מוציא על חדר הכושר:סיכום

.החלטת הועד המקומי לזמן את חברי ועדת ספורט לישיבת הועד המקומי הבאה:החלטה

1:נעדרו 0:    נגד4:בעד

הציג את עצמו בפני חברי הועד המקומי, יונתן- מחליף אותה , מנהלת כפר עדיאל מסיימת את תפקידה, עדי גולן

דוח כספי

מכתב גינוי
חברי הועד מגנים תופעות . הועד המקומי רואה בחומרה רבה את המכתב שנכתב לרונית סויסה והונח על רכבה

כולל גן רימון, שמואל אוחיון הציג את עמדתו בנוגע להחלטת הוועד המקומי על ניהול הגנים, חבר הועד המקומי

אוחיון שמואל, גיל אבימן, יעל גרינברג, רפי מזרחי,  יחיאל אבגי:נכחו בישיבה

23.6.14אושר פרוטוקול הישיבה מתאריך 

מנהל חדש לכפר הסטודנטים עדיאל

גני ילדים ביישוב

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

7.7.14:  מתאריך2014פרוטוקול וועד מקומי אשלים 

:שעת פתיחת הישיבה

:הוצג לועד המקומי דוח כספי
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2015תשלום לגרעינרים שנת נושא 7

על עדכון עלויות הגרעינרים בשנת , הוצג לחברי הועד המקומי מסמך ממחלקת הנוער במועצה אזורית רמת נגב:סיכום

בשנה ₪ 10,000 בסך של 2015

2015החלטת הועד המקומי לדאוג להכניס את סעיף הגרעינרים בתקציב :החלטה

1:נעדרו 0:    נגד4:בעד

מסיבת קיץנושא 8

18/7/14מסיבת קיץ תתקיים ביישוב בתאריך :סיכום

:ועדת תרבות הגישה לאישור הועד המקומי שתי חשבוניות

 2000₪ בעלות dj+ תאורה + הגברה  (1

 3000₪הופעת בידור בעלות  (2

מ וכן"לאשר את החשבוניות הר, 2014החלטת הוועד המקומי ולאחר בדיקת יתרת תקציב ועדת תרבות לשנת :החלטה

נוספים לרכישת ציוד למסיבה ₪ 3000תוספת של 

בלבד ₪ 8000כ הועד המקומי מאשר סכום של "סה

1:נעדרו 0:    נגד4:בעד

ץ"התייחסות הועד המקומי למסמך רבשנושא 9

.לגבי לינת עובדים באזור הדרומי בבנייה, ץ היישוב"הוצג לחברי הועד המקומי מכתבו של רבש:סיכום

העובדים היו תושבי ישראל ולכן לא קיימת , ל"במקרה הנ. קיימת בעייה בלינת עובדים הגרים מחוץ לקו הירוק:החלטה

הוחלט על סגירת שער היישוב בכל ימות , כמו כן. יש צורך בעירנות מצד התושבים, יחד עם זאת. בעייה כלל

.השבוע במהלך כל היום

1:נעדרו 0:    נגד4:בעד

תאורה ביישוב+תמרוריםנושא 10

.בהתאם לסיכום עם המועצה האזורית היו אמורים להתקין ביישוב תמרורים חדשים ומראות פנורמיות:סיכום

יפנה למועצה שוב לממש את הסיכום להתקנת התמרורים, גיל אבימן, החלטת הועד המקומי שמזכיר היישוב:החלטה

והמראות

1:נעדרו 0:    נגד4:בעד

 למועצה60חגיגות נושא 11

יש צורך להקים וועדה שאליה יופנו כל הדרישות .  שנה למועצה60בהמשך לפניית המועצה האזורית לגבי חגיגות :סיכום

בנדון

.י ועדת תרבות יישובית בתיאום המועצה"החלטת הועד המקומי שהטיפול יעשה ע:החלטה

.יש צורך להעביר להם את כל המסמכים בנדון

1:נעדרו 0:    נגד4:בעד

2015העלאת מיסי ועד שנת נושא 12

.2015לא ניתן להעלות מיסי ועד מקומי בשנת - הוצג לחברי הועד המקומי מסמכו של עוזר גיזבר המועצה :סיכום

רכזת החינוך- מחליף לנטליה איסקוב נושא 13

.ובשלב זה אין לה מחליף, נטליה סיימה זה מכבר את עבודתה באשלים:סיכום

ב"ח של שתי מועמדות למשרת המד"הוצג לועד המקומי קו

החלטת הועד המקומי להפנות את קורות החיים לוועדת חינוך לקבלת החלטה:החלטה

1:נעדרו 0:    נגד4:בעד

פסולת בניין ולכלוך באזור הדרומינושא 14

לגבי פסולת בניין ורחובות ללא תאורה, אוחיון שלמה, הוצג לחברי הועד המקומי מסמך מתושב ביישוב:סיכום

בשכונה החדשה באזור הדרומי
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לועד המקומי אין את . ל המועצה"החלטת הועד המקומי להוציא את המסמך כפי שהוא לראש המועצה ולמנכ:החלטה

.הסמכות בנדון וזאת למרות פניות למועצה

1:נעדרו 0:    נגד4:בעד

גנן ליישובנושא 15

,מר ליאלמייב יוספחיים ולאחר בדיקה מעמיקה באחזקת הנוי ביישוב, בהמשך להעסקתו של גנן היישוב כיום:סיכום

.הוחלט לפרסם מכרז לגנן ביישוב

.הוצגו לועד המקומי שתי הצעות למשרה

.לישיבה הבאה, החלטת הועד המקומי לזמן את המועמדים לפגישה עם הועד המקומי:החלטה

.יוחלט על סיום העסקתו של הגנן הנוכחי, עד לפגישה

1:נעדרו 0:    נגד4:בעד

פרוייקט אנרגיה סולארית- צוות חשיבה נושא 16

בהשתתפות חברי מועצה אזורית ואחת החברות הזוכות במכרז , 7/7/14בהמשך לפגישה שנערכה בתאריך :סיכום

יש צורך לארגן צוות חשיבה שיפעל מול המועצה והחברה . בהקמת  התחנה הסולארית סביב אשלים

ולטובת היישוב

להתנדב לצוות החשיבה, החלטת הועד המקומי להוציא מסמך לתושבי היישוב:החלטה

1:נעדרו 0:    נגד4:בעד

דוכנים+ תשלום קבוצות - בריכת השחייה נושא 17

:מספר נושאים הקשורים לבריכת השחייה, רפי מזרחי, י חבר הועד"הוצגו ע:סיכום

הכנסת קבוצות חיילים בשרות חובה לבריכת השחייה ללא עלות (1

ללא תשלום, עוטף עזה לבריכה/פיתחת רפיח/הכנסת משפחות מאזור כרם שלום (2

.פלאפל וכדומה/ פיצות : פתיחת דוכנים בבריכה כגון (3

:החלטת הועד המקומי היינה:החלטה

הכניסה לבריכת השחייה ללא - קבוצות חיילים בשרות חובה ותושבים המתארחים מפתחת רפיח ועוטף עזה  (1

עלות כלל בתיאום רפי מזרחי

.רשאי לכך- כל תושב המעוניין להקים ולמכור בדוכן בבריכת השחייה - לגבי דוכנים  (2

.בתנאי שאינו מוכר את אותם מוצרים הנמכרים בקיוסק שבבריכת השחייה וזאת בתיאום עם רפי מזרחי

1:נעדרו 0:    נגד4:בעד

תיאום פגישה עם מזכיר היישובנושא 18

.גיל אבימן שיש צורך בפגישה עם תושבי היישוב, הוצג למזכיר היישוב:סיכום

.יש לקבוע מועד לפגישה בהקדם:החלטה

1:נעדרו 0:    נגד4:בעד

חבר ועד הישובר וועד מקומי"יו

               רשם

שמואל אוחיוןיחיאל איבגי

אשליםאשלים
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