
20:00

יעל גרינברג:לא נכחו

וועדת תרבות- ערן גלנטה , גל כהן

נושא 1

:סיכום

.נמצא במדרשת בן גוריון

כל מערכת, ח איתי מנור הציג את משרדו והיקף עבודתו עם ישובי המועצה ובכלל זה וועדים מקומיים"רו

.הנהלתץ החשבונות במשרדו ממוחשבת ובכך תתאפשר הנהלת חשבונות ממוחשבת גם ביישוב

.ח ניסים אביש"י רו"הגשת דוח שנתי תעשה בשלב זה ע

.ללא הגשת דוח שנתי,  2000₪עלות שכרו בשל עבודות בניהול החשבונות היינו סכום של 

שמשרדו, לבדוק עם ניסים אביש, עוד בטרם יקבל תשובה חיובית מהוועד, הוועד המקומי ביקש מאיתי מנור:החלטה

.ח של הישוב כולל דוח שנתי"של איתי מנור יקח על עצמו את כל ניהול הנה

.הוועד המקומי לא קיבל החלטה בנדון, עד קבלת תשובה מאיתי מנור

1:נעדרו0:          נמנעו0:          נגד4:בעד

נושא 2

:סיכום

דיון מקיף בנושא החינוך הבלתי פורמאלי עם מנהל מחלקת החינוך וקהילה ונציגיו לבין ועדת חינוך

.24/2/14' והוועד המקומי ביום ב

החלטת הוועד המקומי:החלטה

לבדוק קיום הפגישה בישוב ולא במועצה (1

נוכחות חובה של כל חברי הוועד המקומי בפגישה (2

24/2/14חינוך וקהילה לפני ה' מנהל מח, גיל יקבע פגישה מקדימה עם ערן דורון (3

1:נעדרו0:          נמנעו0:          נגד4:בעד

נושא 3
:סיכום

.מתוך התכנית ישנן מספר פעילויות תרבות שלגביהן יגבה סכום כסף מהתושבים

:החלטה

מברכים את התכנית של ועדת תרבות (1

 בין ועדות חינוך ותרבות2014יש לאחד תכניות לשנת  (2

יש לבחון גבייה מתושבי הישוב השתתפות על עוד פעילויות תרבות  (3

למשתתף ₪ 60-הוחלט על העלאת השתתפות התושבים ל, היות וחג פורים קרב (4

למסיבת פורים ₪ 6000אושר תקציב של  (5

תכנית לארועים, שלוש הצעות מחיר: יש להציג לוועד המקומי נוהל תקין (6

. במועצה2/3/14התקצוב ידחה עד לאחר אישור תקציב היישוב ב, י התכנית"לגבי שאר הארועים עפ (7

1:נעדרו0:          נמנעו0:          נגד4:בעד

נקבע , וכן פגישה של ועדת חינוך, 27/1/14בהמשך לפגישה של נציגי ועדת חינוך עם הועד המקומי מיום 

: הוזמנו לישיבה

:החלטת הוועד המקומי היינה

שמואל אוחיון,  רפי מזרחי, גיל אבימן,  נלי שחר,   יחיאל אבגי:נכחו בישיבה

27/1/14אושר פרוטוקול מתאריך 

 40,000₪-בעלות שכוללת של כ, 2014נציגי ועדת תרבות הציגו לחברי הועד המקומי תכנית תרבות לשנת 
2014הצגת תכנית ועדת תרבות שנת 

ישיבת ועדת חינוך

ח חדש בשם איתי מנור אשר משרדו "שהוועד המקומי יעבוד עם רו, ח אביש ניסים"בהמשך לפנייתו של רו

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

10/2/14:  מתאריך2014פרוטוקול וועד מקומי אשלים 

:שעת פתיחת הישיבה

ח "רו- איתי מנור 

ח איתי מנור"רו
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נושא 4
:סיכום

למזכירות היישוב ₪ 600קופה בסך  (1
(גן חובה)לגן רימון  ₪ 600קופה בסך  (2
לחינוך הבלתי פורמאלי ₪ 600קופה בסך  (3

:המצב שנוצר כיום היינו
יתר על כן. לרכישת ציוד מתכלה לגן וציוד לחגים ₪ 600גננת גן חובה מקבלת אחת לחודש סכום של  (1

.לגן ₪ 600חודש לאחר מכן מתווסף אליו סכום של עוד , במידה ונותר כסף בקופה הקטנה
. 600₪המצב שנוצר היינו שבחודשים מסויימים הקופה הקטנה מעל 

למועדון- כיבוד וכדומה , החינוך הבלתי פורמאלי משתמש בקופה הקטנה מהיישוב לרכישת שתיה קלה (2
יתר על כן מחלקת הרווחה מעבירה כספים לגורמים הנותנים שרותים למועדון בנוסף לקופה הקטנה. הנוער

.ח לחודש לרכישות שונות"ש2600-המצב שנוצר למועדון הנוער מוקצה סכום של כ

.לאור האמור לעיל על הוועד המקומי להחליט על מדיניות קופה קטנה

:החלטת הוועד המקומי היינה:החלטה

למשרד ללא שינוי  ₪ 600קופה קטנה בסך  (1

בלבד ₪ 600כאשר מידי חודש יושלם לסכום של , ללא שינוי( גןחובה)לגן רימון  ₪ 600קופה קטנה בסך  (2

.נוספים ₪ 600לא יהיה מצב שבו לגן רימון תהיה יתרה מחודש קודם ויצאו 

הכסף בקופה הקטנה נועד לרכישת ציוד והשלמות מהצרכניה בישוב

קופה קטנה לחינוך הבלתי פורמאלי תוקפא עד לפגישה עם ועדת חינוך ואופיר צימרינג (3

1:נעדרו0:          נמנעו0:          נגד4:בעד

נושא 5

:סיכום

לחברי הוועד המקומי ידוע כי התקציב אשר יאושר אינו מספיק להפעלת היישוב וזאת למרות שהמועצה

חלה חובה להגיש את התקציב למועצה כפי שהוא לאישור ולא לבצע בו , גיל אבימן, לדברי מזכיר הישוב

.  60,000₪שינוי גם אם ידוע שקיים חוסר של 

ולאפשר להציג למועצה תקציב  ₪ 60,000חברי הוועד המקומי מבקשים להגיש את התקציב עם החריגה של 

.ריאלי שבו יהיה ניתן להחזיק את היישוב

:החלטת הוועד המקומי:החלטה

.לאישור סופי, למועצה" ההצגה"לאשר את תקציב היישוב כפי שהוא וזאת לצרכי  (1

 ₪ 60,000לאחר אישור התקציב יש לנסות להתכנס לתקציב וזאת בידיעה שקיים חוסר של  (2

.בתקציב ולגייס את הכסף ₪ 60,000- לקראת אמצע השנה לפנות למועצה ולהציג חוסר של כ (3

1:נעדרו0:          נמנעו0:          נגד4:בעד

יעדים לוועד המקומינושא 6

2014הוצגו לחברי הוועד המקומי יעדים לשנת העבודה :סיכום

2014הפעלת בריכת שחייה קיץ  (1

הפעלת גנים (2

גיוס כספים ליישוב (3

חינוך בלתי פורמאלי (4

ח"החלפת רו (5

פיתוח ושיפור מראה היישוב (6

ס"מתנ/מעקב אחר כרטסת היישוב במועצה (7

ההנדסה' שיפור מראה היישוב בסיוע מח (8

י תושבי היישוב בעדיפות ראשונה"ביצוע עבודות ע (9

.ח בחודש"ש2000-בעלות של כ

שימוש בקופה קטנה

2014תקציב שנת העבודה 

. 60,000₪-ידוע שקיים חוסר של כ, יתר על כן. תוספת ₪ 82,000העבירה סכום של 

.י המועצה" טרם אושר ע2014תקציב היישוב לשנת העבודה 

:כיום קיימות שלוש קופות קטנות נפרדות
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הקטנת עלויות קוב מים וחשמל (10

חלק מהיעדים מטופלים, הוועד המקומי אישר את היעדים וכן:החלטה

בטיפול רפי מזרחי וגיל אבימן- בריכת שחייה  (1

תתקיים פגישה עם ערן דורון בנדון- הפעלת גנים  (2

בטיפול גיל אבימן- גיוס כספים מגורמי חוץ  (3

י ועדת חינוך והוועד"מטופל ע- חינוך בלתי פורמאלי  (4

ח איתי מנור"ממתינים להצעה מרו- ח "החלפת רו (5

בטיפול גיל אבימן מול יענקלה מוסקוביץ- פיתוח ושיפור מראה היישוב  (6

הנדסה' פגישה עם מנהל מח, בטיפול גיל אבימן- ההנדסה ' שיפור מראה היישוב בסיוע מח (7

הבעיה היינה העלויות הגבוהות וזמינות הטיפול, הוועד מאשר לתת עבודות לתושבי היישוב (8

יבחן לגופו של עניין

.בטיפול גיל- ל חברת מי רם וטיפול בתשתיות החשמל "פגישה עם מנכ (9

עלויות בנקנושא 7

חשבון הבנק של הוועד המקומי מנוהל בבנק אוצר החייל:סיכום

יש לבדוק את הנושא עם הבנק, עלויות הטיפול גבוהות במיוחד

יטפל מול מנהל הבנק בנושא העמלות, חבר הוועד שמואל אוחיון:החלטה

1:נעדרו0:          נמנעו0:          נגד4:בעד

איוש הספריה במהלך חודש מרץנושא 8

ת המעוניינים להפעיל את הספרייה/יש צורך באיתור תושב, אורנה צרפתי תהיה בחופשה, 2014בחודש מרץ :סיכום

2014החלטת הוועד המקומי לפנות לתושבים להתנדב ולהפעיל את הספרייה במהלך חודש מרץ :החלטה

1:נעדרו0:          נמנעו0:          נגד4:בעד

חדר כושרנושא 9
הוצג דוח פירוט הכנסות מחדר הכושר ביישוב:סיכום

.החלטת הוועד המקומי לזמן את ועדת ספורט בהתאם לסיכום המוקדם אתם לגבי חדר הכושר:החלטה

1:נעדרו0:          נמנעו0:          נגד4:בעד

אשליםאשלים

חבר ועד הישובר וועד מקומי"יו

               רשם

שמואל אוחיוןיחיאל איבגי
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