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 :נושאים 

 .25/4/15אושר פרוטוקול ישיבת הועד מתאריך .1

 

 תשלומים : נושא .2
י המזכירות אל רואה החשבון כל "הוצגה הבעיה של העברת תשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי ע

קים חתומים עבור כל גוף כאשר המוטב ' צ12בקשתו של רואה החשבון לקבל מראש  , סוף חודש
 קים'יהיה רשום מראש על גבי הצ

 קים לרואה החשבון תוך רישום המוטב מראש ' צ24החלטה להעביר 
 קים לרואה החשבון תוך רישום המוטב מראש' צ24העביר ל: סיכום

 0: נגד5:                          בעד 
 

 פגישה עם רכזת חינוך : נושא .3
גלי הציגה את הפעילות שבוצעה , התקיימה פגישת הכרות עם גלי רכזת החינוך החדשה בישוב

גלי תבצע במהלך השבועות הקרובים ביקורי . ג בעומר וכן את תפעילות השוטפת למול הנוער"בל
 .בית בבתי התושבים

 הועד מאחל לגלי הצלחה בתפקידה

 

 שעות קבלת קהל במשרד: נושא .4
י יעל הבעיה של עומס הדואר וניהול מערכת החשבונות במשרד  למול צרכי התושבים "הוצגה ע

בהתחשב שחלק מן העומס הינו בשל היות יעל חדשה בתפקידה הוחלט . בקבלת שירותי משרד
 .לעת עתה לבצע שינוי בשעות קבלת הקהל במשרד ולפתוח אותו בצורה מדורגת

 יקבעו ימים לפתיחת המשרד 
   או 13 עד 10בין השעות 
  12 עד 09בין השעות 

 .ישאר השעות בו הוא פתוח אחר הצהריים
בשאר , יעל תפרסם ותפיץ את השעות המעודכנות בהן המשרד יפתח לשירות התושבים: סיכום

 הזמן יבוצעו העבודות השוטפות
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 חוק השמירה : נושא .5
הוצגו משמעויות החלת חוק השמירה על התושבים וכן העליה בפעילות הפשיעה בישוב ובישובים 

 צ"י הרבש"הסובבים ע
האם לאשר את חוק השמירה או לבצע משאל תושבים בנוגע להחלתו תוך ציון : נושאים להחלטה 

 על מי הוא חל והאחריות והחובה לבצע את השמירה
 

 י הועד "לאשר את הפעלת חוק השמירה ע: סיכום
 3: נגד2:                          בעד 

 
 לבצע משאל תושבים להפעלת חוק השמירה : סיכום

  2:   נגד3:                          בעד
 

 

 שינוי בעלות ביוב לתושב: נושא .6
ח לקוב בהתאם לכלל " ש6לאור הכוונה של רשות המים לחייב את התושבים בעלות ביוב של 

הצריכה של המונה ולא כפי שהתקיים עד היום בו חוייב התושב בעלות זולה יותר עלה הצורך 
בבחינה לחיבור מונה מים נוסף לכל תושב אשר יחלק בין הצריכה הביתי שבגינה ישולם גם ביוב 

 .לבין צריכה עבור הגינון שבגינה לא יחוייב התושב בעלות הביוב
 גיל יבצע בדיקה מקיפה לגבי עלויות של התקנת מונה מים נוסף וכן לגבי חוקיות –החלטה 

 י רשות המים"המהלך המבוצע ע

 

 בעית ביוב במקלט: נושא .7
לאחר בדיקה שביצע אלישע  הציגה כי , קיימת בעיה של פיצוץ בצינור הביוב של אחד המקלטים

 .אין הנושא באחריותו
 לאור היות המקלט ציבורי ולא  פרטי גיל יטפל למול מי רמת נגב להסדרת הטיפול

 

 בריכת השחיה: נושא .8

נסגר המכרז שפורסם  לתושבים ולציבור להפעלת הקיוסק –מכרז להפעלת קיוסק  .1
 .בבריכה
 שקל תמורת 1000הזוכה במרכז הוא קבלן הבריכה אשר הציע סכום של - החלטה 

 .יחתם למול המפעיל חוזה לעונת הרחצה הקרובה.האפשרות להפעלת המזנון

 עלות מנויי לתושב .2
 , וחצי חודשים ושבעה ימים בשבוע 3השנה הבריכה תופעל למשך 

 : אפשרויות לתשלום 2נבחנו 
, גמלאי )ח וזכאים להנחה " ש400בודד , ח " ש850 עלות למשפחה  –' אפשרות א

 ח" ש350 (סטודנט
 (עד גיל שנה)תינוק+ זוג \עלות לזוג, ח" ש380 עלות לבודד – עלות מדורגת –' אפשרות ב

, ח" ש25עבור כל ילד נוסף , 850 ילדים 2+ זוג , 800ילד אחד + עלות לזוג , ח" ש750
 ח" ש340 (סטודנט וגמלאי)זכאי הנחה 

 בשני האפשרויות חיילים תושבי הישוב יכנסו חינם 
 עלות מנוי מדורגת - ' אפשרות בנבחרה : סיכום

 0: נגד5:                                                  בעד 

 עדכון סטאטוס .3
 .ח הביקורת של רישוי העסקים"הוצגו הפערים שהועלו בדו

, גידור בריכת הפעוטות, ביצוע הארקות לבריכה, אישורי חשמל: הפערים העיקריים
 .סגירת אזור האכסון וטיפול בסכנות של ברזלים בשטח הבריכה, טיפול במיכלים 

הטיפול הועבר לקבלן וממתינים להצעת מחיר לתיקון הפערים במקביל טיפול ואישור 
 .חשמל יועבר לחברה נוספת

 

 



 ספריה ושעת סיפור: נושא .9

 שעת סיפור  .1
הוצגה פניתה של הלנה לקיום שעת סיפור לילדי גן חובה בזמן פעילות הגנים תמורת 

 .י הועד"תשלום שעות פעילות שבועיות ע
לא ,י ההורים "לאור היות הפעילות בזמן הפעלת הגנים שעבורו כבר משולמת עלות ע

 .י הועד תשלום להלנה עבור שעת הסיפור"אושר ע
 .חברי הועד מברכים על הרעיון אך מציעים לבצעו עם תום הפעילות בגנים 

 אישור פעילות שעת סיפור בזמן פעילות הגן בתשלום : סיכום
 5: נגד0:                                                  בעד 

 רכש ספרים  .2
רשימת הספרים שנרכשו , יעל הציגה שבוצע רכש של ספרים כפי שאושר בישיבת הועד

כן מתוכננת , תפורסם לתושבים עוד השבוע כחלק מהפרסומים לקראת שבוע הספר
 .י יעל"פעילות בישוב לשבוע הספר ע

 

 ציוד לספריה  .3
 .הועלה הצורך ברכש ציוד כגון טושים וכלי כתיבה

 י המזכירות בצורה מסודרת"רכש ציוד כגון כלי כתיבה וחומרים יבוצע ע- החלטה 

 

 ועדת חינוך: נושא .01
 עם הפסקת פעילות ועדת החינוך הקודמת הועד יפנה לתושבים לחיפוש מתנדבים לועדת חינוך

 פניה לתושבים למתנדבים לועדת חינוךמכתב : סיכום
 0: נגד5:                                                  בעד 

 

 שימוש בציוד הישוב לצרכים פרטיים : נושא .11
תאורה , כלי עבודה, ועד הישוב רכש לאחרונה ציוד רב לטובת פעילויות ישוביות כגון ציוד הגברה

הועד החליט לא לאפשר . עולות בקשות לשימוש בציוד זה לטובת אירועים פרטיים, ומחצלות
י התושבים לארועים פרטיים אלא רק לארועים אשר "בצורה גורפת שימוש בציוד שנרכש ע

 . י ועדות הישוב וועד הישוב"מנוהלים ע
 .המועדון והציוד אשר נמצא בו מאושרים להשכרה כפי שסוכם בעבר תוך תשלום ופקדון בהתאם

 לא מאושר לההשתמש בציוד ישובי לצרכים פרטיים : סיכום
 0: נגד5:                                                  בעד 

 

 חינוך : נושא .21
הבא ' לאור הצורך בסיכום ובהבהרה להורים לקראת שנת הלימודים הבאה תתקיים ביום א

 פגישה מסודרת של חברי הועד ונציגי ההורים עם רונית
מכת סיכום לכלל הורי הילדים יצא לאחר קיום הפגישה עד יום , נקבעו עקרונות לשיחה עם רונית

 .באחריות מורן ומורית' ג

 

דוחות מהמליאה : נושא .31
 מזי נציגת הישוב במליאה תוזמן לישיבה הבאה לקבלת עדכונים 

 

 
 

   יחיאל אבגי רשםרפי מזרחי
 ר ועד מקומי       אשלים "יו

 אשלים
 
 
 
 
 



 
 
 
 


