
 

 20:00: שעת פתיחת הישיבה

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

 נלי שחר:לא נכחו

 :הוזמנו

 

 :נושאים 

 14.9.14אושר פרוטוקול ישיבת הועד מתאריך  .1

 

 ציוד לגינון :נושא .2
פ הצעות מחיר " ע₪ 6000חרמש משולב ומפוח בסך של כ , אושר רכש מגזמת ידנית- : סיכום

 .אושר רכש ציוד מתכלה, רכש מסור שרשרת ידחה לחודש הבא, י גיא"שהוצגו ע
 0:                    נגד4:                                                  בעד

 ש"רב: נושא .3

ל אשר מודיע על שינוי סטאטוס אשלים לישוב עורפי תחת הנחיית "הוצג מכתב צה:  סיכום
התפקיד הינו , ש אשר יהיה גם אחראי על תפקוד השערים בישוב"יוצא מכרז לתפקיד רב. ב"מג

 שקל ברוטו עבור שעות הדרכה ופעילות 700מרביתו  התנדבותי כאשר בנוסף תשולם משכורת של 
. לילה

 0:                    נגד4:                                                  בעד
 

 שירותים בחדר הכושר ובספריההתקנת :  נושא .4
 1850יותקן תא שירותים אחד בכל מבנה בעלות כפי שהוצגה בהצעת המחיר של - :  סיכום
 .ליחידה

 0:                    נגד4:                                                  בעד
 

 בריכת שחיה:  נושא .5
 60 מנויים והכנסת הבריכה כ 70השנה היום כ . הוצגו עלויות הפעלת הבריכה והכנסותיה: סיכום

 .ההוצאה הינה בהתאם לתקציב.  אלף120אלף שקל למול הוצאות של כ 
 

 גנים:  נושא .6

הסיכום כולל , הוצג סיכום הישיבה של ועדת חינוך ומזכיר הועד למול הורי הגנים:  סיכום
הועד . עלויות הסייעת הנוספת יהיו מתקציב המועצה. הפעלת סייעת למשך זמן פינוי האוכל

במקביל תזומן פגישה של ועדת חינוך מזכיר הועד ורונית לטובת הצגת תוכנית . מברך על הסיכום
 .ודרישות להרחבת הגנים לשנה הבאה

 

 חזות חיצונית של מבני הציבור:  נושא .7
הנושא יבוצע בטיפול . הוצג מכתבה של תושבת אשר מבקשת לבחון שיפוץ של החזות: סיכום

 .י כרמית ורפי"מרוכז של כלל פערי הבינוי והפערים במבני החינוך אשר ירוכזו ע
 

 מתקן אופניים:  נושא .8

יוצאו , המתקן אושר. הוצגה בקשת תושבים למתקן אופניים סמוך לתחנת האוטובוס: סיכום
 .בקשות להצעות מחיר

 0:                    נגד4:                                                  בעד
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 אשקוביות חינוך:  נושא .9

. 'וכן מכתב של כיתה ו'  הוצג מכתב תושב אודות הזנחה ואשקובית פרוצה של כיתה ז: סיכום
נושא מתן אשקוביות יועבר לועדת חינוך ורכזת . 7טיפול בבינוי יבוצע בהתאם לסיכום בסעיף 

 .חינוך

  
 

 שיפוץ גן שעשועים: נושא .01

 הוצג מכתב תושבת אשר מבקש לשפץ את גן השעשועים וכן מכתב פערים של פקח :סיכום
הועד יפעל למול .י הועד וחברת מירם אשר ביצעה תיקון פיצוץ"תיקון הפערים יבוצע ע. המועצה

. 2015המועצה לחידוש גן השעשועים מתקציב 
 

 החייאה- אגודה שיתופית :  נושא .11
. לאור אי קבלת תשובה מהמדינה יבדק שוב לאחר החגים. נושא מהישיבה הקודמת :סיכום

 
 
 
 

   יחיאל אבגי    רפי מזרחי 
 ר ועד מקומי חבר הועד המקומי"יו

       אשלים          אשלים


