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נושא 1

כולל הצעת מחיר, +30העברת חשבוניות בשוטף . א

קבלת כספים מקופה קטנה. ב

מחסן לאיחסון הציוד של הוועדה. ג

SMSאישור לרכישת . ד

העברת כסף שנגבה מהתושבים לוועד המקומי. ה

עלייה בעלות התושבים כאשר חצי לוועד המקומי וחצי לוועדת תרבות. ו

:בהחלטה משותפת בין הוועד המקומי לוועדת תרבות:סיכום

עם קבלת הצעת המחיר+ 30ניתן להעביר את החשבוניות לשוטף . א

קיימת ביישוב קופה קטנה שממנה ניתן להוציא . חברי וועדת תרבות לא יוציא על חשבונם כספים לארועים. ב

.כמו כן ניתן לתת המחאה לטובת הוועדה. כספים לארועים

.חברי וועדת תרבות יקבלו מפתח של המשרד למשיכת ציוד, מחסן תרבות ישאר במתכונתו הנוכחי. ג

. מתקציב הוועדהSMSאושר להתקין מערכת לשליחת . ד

.גביית התשלומים לארועים יבוצעו באמצעות וועדת חינוך ומזכירות היישוב. ה

 30₪והרצאות  ₪ 30מסיבת קיץ , י החלטת וועדת תרבות בהתאם להצעתם"כסף אשר יגבה מהתושבים עפ. ו

.ל יועבר לוועד המקומי"כל הסכום הנ

.הדלתא בסכום יועבר לוועדת תרבות- במידה ויגבה סכום מעבר לכך 

0:נמנעו0:נגד5:בעד

נושא 2

:סיכום

.החלטת הוועד המקומי לדחות את הנושא עד לישיבת הוועד הבאה עם רונית סויסה:החלטה

0:נמנעו0:נגד5:בעד

נושא 3
:סיכום

המועצה ואחראי על ההסעות במועצה העביר לישובים טבלה שיש למלא לגבי מספר הילדים לבית הספר :החלטה
.הנושא נמצא בטיפול המזכירה. ל הקרובה"בשנה

נושא 4
:סיכום

. 3500₪הציג הצעות מחיר לתיקון סככת המציל בעלות של , כמו כן

רפי מזרחי להחליט על ההצעה שהועברה אליו לבניית סככת מציל, החלטת הוועד המקומי לאשר לחבר הוועד:החלטה

0:נמנעו0:נגד5:בעד

על פעילות בריכת, יתר על כן. רפי מזרחי הציג לנוכחים את ההוצאות וההכנסות בבריכת השחייה, חבר הוועד

:י וועדת תרבות על מספר נושאים"הוצג לחברי הוועד המקומי ע

פגישה עם וועדת תרבות

רפי מזרחי הציג את נושא הסעות לבית ספר בשנת הלימודים הבאה, חבר הוועד המקומי
הסעות לבתי הספר

.השחייה ובכך שתושבי היישוב נהנים השנה מבריכת שחייה לתושבים בלבד

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

15.7.13:  מתאריך2013פרוטוקול וועד מקומי אשלים 

:שעת פתיחת הישיבה

עידו גולומב, מורן גנות, גל כהן: חברי וועדת תרבות

בריכת השחייה

גני ילדים
.י רונית סויסה שקיימת בעיית איוש ילדים ותינוקות ביישוב"הוצג ע

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

: הוזמנו לישיבה

1.7.13אושר פרוטוקול מתאריך 
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נושא 5

:סיכום

.יתר על כן מר מאיר שטיימן הוזמן לישיבת הוועד למתן התייחסות ולא הגיע

:החלטה

0:נמנעו1:נגד4:בעד

מזגן לחדר הכושרנושא 6

.מזגן נוסף- י ראש המועצה "כי בעבר הובטח ע, י תושבים המתאמנים בחדר הכושר"הוצג ע:סיכום

.הנושא יועלה לראש המועצה בפגישה עם התושבים:החלטה

0:נמנעו0:נגד5:בעד

הלנה זייבל' פיצויים לגבנושא 7

'השתתפות עצמית על תביעת נזיקין צד ג ₪ 4500-הוצג לחברי הוועד המקומי כי על הוועד לשלם סכום של כ:סיכום

.הלנה זייבל' לגב

.החלטת הוועד המקומי להעביר את סכום הכסף לחברת הביטוח:החלטה

0:נמנעו0:נגד5:בעד

מכרז למזכירהנושא 8

.לעבודה קבועה- או הודעה לאיתור מזכירה חדשה ליישוב /הוועד המקומי אמור להוציא מכרז ו, י החוק"עפ:סיכום
.הוועד המקומי אמור לפרסם את ההודעה לתושבי היישוב באמצעות המייל 

:לאור האמור לעיל הוחל

29/7/13החלטת הוועד המקומי להכין טופס הצעת עבודה למזכירה ביישוב והעברת המועמדות עד לתאריך :החלטה
0:נמנעו0:נגד5:בעד

תביעת פיצוייםנושא 9
.הוצג לחברי הוועד המקומי שתביעת הפיצויים של הילד מאי פרץ נמצאת עדיין בטיפול חברת הביטוח:סיכום

עבודות חשמלנושא 10
תאורת הגדר מקבלת הזנה משני מקומות. הוצג לחברי הוועד המקומי את מתווה תיקון תאורת הגדר ביישוב:סיכום

.כאשר בהזנה אחת קיים נתק עקב הסופה בחג השבועות
. המתווה היינו ניתוק חלק מהתאורה וחיבור החלק השני כך שתהיה הזנה אחת בלבד

.בסיוע המועצה ₪ 5000-עלות ביצוע האמור כ

ש ביישוב"רבנושא 11

י משרד"הכסף אושר ע, ש החדש נמצא ביישורת האחרונה"הוצג לחברי הוועד המקומי כי נושא תשלום לרב:סיכום
.הביטחון ואמור לעבור לחשבון הוועד המקומי

"לגן ולטף דרום"רכישות בנושא 12

שכל רכישה מחייבת אישור מהוועד המקומי" - גן ולטף"בהמשך להחלטת הוועד המקומי והוצאת מסמל ל:סיכום
.יש צורך לידע את כל הגורמים הרלוונטיים ביישוב על ההחלטה. בכתב

שכל , ולוועדת תרבות, רכז החינוך הבלתי פורמאלי, החלטת הוועד המקומי להוציא מסמך לרכזת הגנים:החלטה
.מחייבת אישור בכתב מהוועד המקומי" לגן ולטף"רכישה שאמורה להתבצע ב

0:נמנעו0:נגד5:בעד

שיפוצי קיץ גניםנושא 13

.לטובת שיפוצי קיץ בגנים עבור גדר הקפית ₪ 20,000הוצג לחברי הוועד המקומי אישור מהמועצה בסך של :סיכום

.החלטת הוועד המקומי להציג את הנושא בישיבה הבאה של הוועד:החלטה
0:נמנעו0:נגד5:בעד

אישור חברי הוועדנושא 14

ישנם מקרים בהם חברי הוועד כלל. או החלטה מועברת לחברי הוועד המקומי באמצעות המייל/כל מסמך ו:סיכום
.המצב שנוצר הינו עיכוב בהעברת הנושאים לטיפול. או מגיבים לנושאים/לא עונים ו

,  שעות48כל הצעה המועברת לחברי הוועד ולא נענית על ידם בפרק זמן של - החלטת הוועד המקומי :החלטה

התייחסות מר שטיימן מאיר

.החלטת הוועד המקומי לפנות מחדש למר מאיר שטיימן בנדון

.הוצג לחברי הוועד המקומי את ההצעה שהועברה למר מאיר שטיימן לגבי העסקתו כגנן ביישוב
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.באחריות המזכירה להפיץ את ההודעה כפי שהיא הועברה
0:נמנעו0:נגד5:בעד

אשליםאשלים

               רשם

אוחיון יונה שמואליחיאל איבגי

מזכיר וועד מקומיר וועד מקומי"יו
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