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את השעון

:החלטה
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נושא 2

:סיכום

:החלטה
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נושא 3
:סיכום

:החלטה

0:נמנעו0:נגד5:בעד

2012דוח שנת העבודה נושא 4

. וגרעון התקציבי כולל מסמך מגזבר המועצה בנדון2012הוצג לחברי הועד המקומי דוח תקציב :סיכום

. באתר היישוב2012החלטת הועד המקומי לפרסם את דוח תקציב שנת :החלטה

.כמו כן אושר המסמך להוציא לגזבר המועצה

0:נמנעו0:נגד5:בעד

בית העלמיןנושא 5

הספסל הוזז ממקומו ונמצאים חגבים מתים:סיכום

החלטת הועד המקומי לפנות לגנן לנקות את בית העלמין:החלטה

0:נמנעו0:נגד5:בעד

אירועי יום העצמאות ויום הזיכרוןנושא 6

השתתפו מספר מועט , יעל גרינברג העלתה כי בטקסי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום העצמאות, חברת הועד:סיכום

.או לחילופין להודיע לתושבים על האירועים ואפשרות התנדבות/ו, מתושבי היישוב ויש צורך לשתף את מרבית התושבים

יש צורך לבחון, יתר על כן כנציגת הועד המקומי בוועדה, החלטת הועד המקומי לא להתערבב בשיקולי וועדת תרבות בנושא:החלטה

את הדברים מול הוועדה לשנים הבאות

0:נמנעו0:נגד5:בעד

מחשב ישןנושא 7

חברת הועד יעל גרינברג העלתה את נושא המחשב הישן במשרד והשמוש בו:סיכום

.החלטת הועד המקומי שייעוד המחשב הישן הינו ספריית הישוב:החלטה

0:נמנעו0:נגד5:בעד

2013הוצג לחברי הועד המקומי את רשימת המועמדים למנהלי הקייטנה לקיץ 

ם ליישוב"הוצג לחברי הועד המקומי מסמך מהמועצה לגבי הקצאת מדבי
ם"ח מדבי"דו

עובדת הגן לא מעדכנת, י מזכירת היישוב"י חבר הועד רפי מזרחי ששעון הנוכחות מופעל ביישוב ומבוצע טוב ע"הוצג ע

.י ההנחיה לעדכון שעון נוכחות"רכזת החינוך לפעול עפ- החלטת הועד המקומי הינה להוציא מסמך לרונית 

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

8/5/13: מתאריך 2013פרוטוקול וועד מקומי אשלים 

:שעת פתיחת הישיבה

אייל אלכסנדר : הוזמן לישיבה

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

שעון נוכחות

מנהל קייטנה

החלטת הועד המקומי להעביר את הנושא לטיפול וועדת חינוך

2013  אפריל 4אושר פרוטוקול מישיבה שנערכה בתאריך 

.ס"יחד עם עו, ר הועד המקומי עם רכז החינוך לבחירת מנהל קייטנה"הוחלט לרכז את וועדת החינוך ברשות יו
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תכנון בלתי פורמאלי ביישובנושא 8

יש להכין תכנית רב שנתית ולהסתייע , חברת הועד יעל גרינברג העלתה את נושא תכנון החינוך הבלתי פורמאלי ביישוב:סיכום

(עבודת גמר)במסמכים שהועברו מרונית סויסה 

.ר הועד יחיאל אבגי יכנס את הוועדה בנדון"החלטת הועד המקומי שמרכז וועדת חינוך בועד המקומי ויו:החלטה

0:נמנעו0:נגד5:בעד

דוח ריבעונינושא 9

ח"חברת הועד המקומי יעל גרינברג הציגה שיש צורך בקבלת דוח ריבעוני מהרו:סיכום

2013 ועד אפריל 2013ח ולבקש את הדוח הריבעוני החל מינואר "יש לפנות לרו:החלטה

0:נמנעו0:נגד5:בעד

ג בעומר"פעילות ילדים בלנושא 10

.י אייל אלכסנדר"ג בעומר והטיפול שנעשה ע"הוצג לחברי הועד המקומי את סיכום הארועים עם בני הנוער בל:סיכום

יוצא דופן ואינו משקף את כלל פעילויות , יתכן והיה ארוע חריג , החלטת הועד המקומי בשלב זה לא להתערב בנושא:החלטה

.יופנה לגורמים הרלוונטיים לטיפול- במידה והנושא יחזור על עצמו . הילדים ביישוב

0:נמנעו0:נגד5:בעד

תקציב ספרייהנושא 11

. טרם גובש2013תקציב שנת . הוצג לחברי הועד המקומי מסמכו של מנהל מחלקת החינוך לגבי תקציב ספריות:סיכום

.החלטת הועד המקומי לעקוב אחרי הנושא:החלטה

0:נמנעו0:נגד5:בעד

דוח הוצאות יום העצמאות12נושא 

 10326₪הוצג לחברי הועד המקומי דוח הוצאות יום העצמאות בסך של :סיכום

החלטת הועד המקומי לפרסם את ההוצאות על גבי לוח המודעות: החלטה

0:נמנעו0:נגד5:בעד

שיפוץ מקלט הספרייה13נושא 

הוצג לועד המקומי הדרישה של הספרנית לגבי תיקון דלת המקלט ונזילות המים:סיכום

.לדבריו האחריוןת הינה על הועד המקומי, ט המועצה"התלונה הועברה לקב

.החלטת הועד המקומי שחבר הועד רפי מזרחי יטפל מול הספרנית בנושאים הטעונים טיפול: החלטה

0:נמנעו0:נגד5:בעד

חתולים ביישוב14נושא 

.פרסמה מסמך בנוגע לחתולים המשוטטים ביישוב, וטרינרית המועצה, ר עדי ולרשטיין"ד:סיכום

.הוצג לחברי הועד המקומי מסמך מתושב היישוב על בעיית החתולים בסמוך לביתו, יתר על כן

וטרינרית המועצה ולהציג בפניה את המקומות בהם ישנם חתולים משוטטים , ר עדי"החלטת הועד המקומי לפנות לד: החלטה

.שיש צורך לבצע בהם עיקור

0:נמנעו0:נגד5:בעד

החלפת סוכן ביטוח15נושא 

הוצג לחברי הועד המקומי שסוכן הביטוח פליקס כהן העביר לועד המקומי סכום חלקי מהטיפול בפריצה למשרדי היישוב:סיכום

היישוב לא זוכה לטיפול איכותי מהסוכן, יתר על כן

.החלטת חברי הועד לפנות ולאתר סוכן ביטוח חדש ליישוב: החלטה

0:נמנעו0:נגד5:בעד

אוחיון יונה שמואליחיאל איבגי

                          רשם
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מזכיר וועד מקומיר וועד מקומי"יו

אשליםאשלים
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