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דנה לרנר, אורין נוימן: חברות ועדת ביקורת

שמואל אוחיון :לא נכחו

7.5.14אושר פרוטוקול ישיבה בנושא חדר הכושר מתאריך 

נושא 1

:סיכום

נושא 2

:סיכום

: נמנע1:נעדרו0:      נגד3:בעד

נושא 3

:סיכום

 ₪ 6000, הועברו לועדת חינוך ₪ 1000, ביום העצמאות ₪ 10,500מתוכם הוצאו ,  13,181₪תקציב הועדה 

.הוצאו בפורים

י "ירכשו ע, ושולחנות מתקפלים, אקדח סיכות, מחצלות, כבל מאריך, גרילנדה לתאורה- ציוד יישובי כגון 

.בטיפול רפי- ועד היישוב 

שער היישובנושא 4

.השער יתוקן השבוע, ק לחברה'נשלח צ.  6000₪נדרש תיקון בסדר גודל של , שער היישוב טרם תוקן:סיכום

נושא 5

:סיכום

.החלטת הועד המקומי כי רון יתקבל לאחר הצגת תעודה:החלטה

1:נעדרו0:       נגד4:בעד

חשבונית יעקב קלרנושא 6

.העבודה טרם הסתיימה ולכן יצא מכתב ליעקב הדורש השלמת העבודה טרם העברת התשלום:סיכום

אריק קורן, מכתב מתושב היישובנושא 7

הוצא מכתב תשובה, המכתב הוצג לחברי הועד:סיכום

ועדת ביקורתנושא 8

.הועד מברך על ההענות. דנה לרנר ואורין נוימן; הוצגו חברות הועדה:סיכום

נספח לחוזה הבריכהנושא 9

.הוצג לחברי הועד ויועבר לרותי ביסמוט לאחר עדכון השינויים שהועלו:סיכום

חוזה חצרןנושא 10

, ימים בשבוע5,  שעות עבודה יומיות8נדרש למלא חוזה העסקה למול החצרן אשר מכיל את השכר  בעבור :סיכום
.במשכורת שנקבעה

28.4.14אושר פרוטוקול מתאריך 

עדכון סטאטוס גנים

הלנה נבחרה כספרנית בהצבעה,  הצעות לתפקיד2התקבלו 

מחר תתקבל תשובה של הקיבוצון, אם יצא מכרז תשקול להשתתף, רונית סירבה להצעה

מועמד למציל

ועדת תרבות

ספרנית ליישוב

.מורית קורן הציגה דרישה לציוד יישובי ובקשה לקבלת סטאטוס תקציב, נציגת ועדת תרבות

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

12.5.14:  מתאריך2014פרוטוקול וועד מקומי אשלים 

:שעת פתיחת הישיבה

גיל אבימן, יעל גרינברג,  נלי שחר, רפי מזרחי,  יחיאל אבגי:נכחו בישיבה

התקבלה הצעתו של רון מלכה אשר יקבל תעודה בקרוב
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יתרות ותשלום לספקיםנושא 11

הוצגו יתרות חשבון הועד וחשבונות לתשלום:סיכום

ציוד יישובינושא 12

י "הוחלט כי כלל הציוד ירוכז במחסן וימסר לועדה המטפלת ע, לאור הבעיות שעלו בטיפול בציוד היישובי:סיכום
.המזכירות לאחר חתימה על טופס קבלה בלבד

השתתפות בטורניר הכדורגל המועצתי- פעילות ספורט נושא 13
במקביל ישלח מכתב דרישת תשלום לילדים שהשתתפו, יוצא מכתב תודה למשתתפים ולמדריך שזכו בגביע:סיכום

.החלטת הועד כי להבא לא יצאו לפעילות ילדים שלא שילמו ונרשמו מראש. וטרם שילמו

כיסוח דשאנושא 14
.תועבר לאריק,  400₪-כ, כפי שהוצגה, עלות:סיכום

מנוי לבריכהנושא 15
.יש לתקן את הניסוח ולהבהיר כי רק בעלי מנוי יוכלו לרכוש כרטיסייה:סיכום

תשלום וכניסה לבריכת היישוב לסטודנטיםנושא 16
.במרוכז עבור כניסת סטודנטים וקבוצת המתנדבים לבריכה ₪ 20,000הוצג כי עמותת איילים תעביר סך של :סיכום

החלטת הועד המקומי לאשר את ההסכם ולהדגיש כי רק סטודנטים המתגוררים ביישוב נכללים בהסכם:החלטה
ולא נכללים אורחים ובני משפחה אחרים

1:נעדרו0:       נגד4:בעד

לכלוך בכפר הסטודנטיםנושא 17
.הוצג מכתבו של תושב היישוב המתלונן אודות לכלוך וזוהמה בכפר הסטודנטים:סיכום

.איציק ממן עם העתק לחגי בצירוף מכתבו של התושב, עדי גולן, יוצא מכתב למנהלת הכפר:החלטה

קייטנהנושא 17
.גיל אבימן יבחון אפשרות לקייטנה משותפת בניצנה, מזכיר היישוב:סיכום

אשליםאשלים

חבר ועד הישובר וועד מקומי"יו

               רשם

רפי מזרחייחיאל איבגי
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