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 :נושאים 

 .1/12/14אושר פרוטוקול ישיבת הועד מתאריך  .1

 

 תמרורים : נושא .2
פ המלצת "התקנת מראה לא תבוצע ע,  תמרורים4-בהמשך לישיבה הקודמת בוצעה השלמה ל 

במקומה  יותקנו במפרים לפני הסיבוב ליצירת האטה של . נציג המועצה לאור בלאי מהיר
 .ש וכן לפני הכיכר"יותקנו במפרים נוספים לפני ואחרי השער לבקשת הרב. התנועה
 .י מזכיר הועד"התיאום למול המועצה יבוצע ע: סיכום

 

 פעילות ועדות: נושא .3

  ועדת תרבות –
 (נספח) 2014הציגה תכנית פעילות שבוצעה ב 

  .2015תכנית עתידית ל 
רשימת )צורך בציוד עבור פעילויות תרבות , לקבל יעד הכנסות מראש-דרישות מהועד 

 (ציוד בנספח 

  ועדת חינוך- 
 2015 ותכנית ל 2014הוצגה פעילות ועדת חינוך ל 

  ועדת ספורט- 
 . ותכנון לשנה הבאה2014הוצגה פעילות שבוצעה ב 

פער בביצוע ההזמנה להתקנת שירותים בחדר הכושר וספריה וכן בעיית תאורה במגרש 
 .הספורט

  ועדת קליטה- 
 2015הוצגה פעילות הועדה ותכנון ל 

 ועדה סולארית 
 הוצגה פעילות הועדה ותכנון עתידי כולל דרישות למול המועצה

 : סיכום
הועד מודה  לחברי הועדות על פעילותם הברוכה המבוצעת בהתנדבות לאורך השנה  

.  לטובת התושבים
תזומן , נדרשת בדיקה של היעוד הכספי של הסכום המתקבל מהחברות למול המועצה

 (קלודין וגיל, פטריק)פגישה עם ראש המועצה ונציגי הועדה 
. סידור תאורה יטופל בעדיפות, התקנת שירותים יועבר לקבלן אחר

יועבר מכתב לחברי ועדת ביקורת על העדרותם מסיכום השנה וכן על חובתם החוקית 
 .2014להוציא דוח ביקורת ל 

. אושר רכש ציוד בהתאם לרשימה שסופקה כאשר מקרר יועבר מתרומה שהתקבלה
 0:   נגד4:                                                בעד

 

 

 85512נ חלוצה מיקוד .אשלים ישוב קהילתי ד

 
 15/12:  מתאריך2014פרוטוקול וועד מקומי אשלים 

        



 תקציב: נושא .4
  אלף שקל לטובת הישובהכולל 483,991 בסך 2015הוצג מסמך המועצה אודות תקציב לשנת 

. גינון ונוי, תאורה , גני שעשועים, הנחיות לצביעת תקציב עבור מקלטים
 .י גיל ורפי ויוצג לחבריהועד"יבנה תקציב על בסיס הכנסות והוצאות צפויות ע: סיכום

 

 מכתב תושב: נושא .5
 .י בני הנוער בישוב"הוצג מכתב של תושב על נזק חיצוני שנגרם לעסק שלו ע

י רכזת החינוך ויועברו לנוער תכנים בנושא "הנושא יטופל למול בני הנוער ע: סיכום
 . מכתב יועבר לתושב. מניעת ונדליזם ושמירה על הסביבה

 

 שינוי סיווג הישוב: נושא .6
 . והגדרתו כישוב עורף2015ט המועצה לשינוי הסיווג בטחוני של הישוב מינואר "הוצג מכתב  קב

 .ץ בחצי משרה במשכורת שנקבעה "הישוב זכאי לרבש
י הועד והחל תפקידו בהתנדבות לפני "ש אשר התנדב ונבחר ע"תבוצע פניה לרב: סיכום

 .לית" חודשיים  לקבלת התפקיד החדש תחת אחריות צה
 

 מכתב הורי גן פשוש: נושא .7
וצג לחברי הועד מכתב הורי גן פשוש אשר דורשים הסדרה של הגידור סביב הגן לאור המצב ה

 .הבטחוני וריבוי הפועלים בישוב
מכתב ההורים יועבר למועצה לערן דורון תוך צירוף , הועד מסכים לצורך בהסדרת הגדר סביב לגן

 .פניה של הועד לטיפול דחוף בנושא
 יועבר מסמך של הועד ויצורף מכתב ההורים : סיכום

 0:   נגד4:                                                בעד

 
 

  יחיאל אבגי רשם רפי מזרחי
  

 ר ועד מקומי חבר הועד המקומי"יו
       אשלים          אשלים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  פעילות ועדת תרבות–נספח 

 - ועדת תרבות2014סיכום שנת 

 תקציב+פעילויות

 

 הערות הכנסות הוצאות  פירוט   סוג הפעילות

  חינוך 997.1 2783 4926 יי שתייה וכיבוד קל'דיג+ מסיבת תחפושות למבוגרים פורים

   10500 קוסם +דוכני מזון+מתנפחים+ זיקוקים עצמאות

   5475.7 יי'שתיה ודיג+ערב טברנה שבועות

שתייה וכיבוד +יי'דיג+סטנדאפ - מסיבה למבוגרים מסיבת קיץ

 קל 

7728 4170  

     חנוכה

   75 2013תשלום מתנות חנוכה משנת  בלתי צפוי

  10.000  יעד הכנסות שנתי  יעד הכנסות

חברי הועדה לא עודכנו מבעוד מועד על - חינוך.הוצאות בלתי צפויות של ו) ₪ 950גרעון של  כ "סה

 (הוצאות אלה

 
 

 2015רשימת ציוד לשימוש כלל הועדות לשנת 

.   איש מינימום100מתאים לכמות של - ( ומיקרופוניםרמקוליםכולל ) ציוד הגברה .1

 מקרר .2

  מחצלות10 .3

.  מזרנים30 .4

.  שולחנות מתקפלים3 .5

מיחם   .6

 . ליטר10תרמוקן של לפחות  .7

 . מלאי נורות+ גרילנדות 2 .8

 

 
 
 
 
 



 נספח פעילות ועדת חינוך 

 2014פעילויות ועדת חינוך 

 הקמת ועדת חינוך ותחילת פעילות .1

 גיבוש תחומי פעילות וסמכויות נדרשות עבור ועדת חינוך  .2
  וטיפול למול המשפחות2014ליווי נושא הפעלת הגנים ב  .3

 ריכוז חתימות הורים לטובת הפעלת מועדונית רווחה .4
 גיוס רכזת חינוך בלתי פורמאלי .5

 בניית תכנית פעילויות שנתית למול רכזת החינוך .6
 גיבוש תכנית שיפוצים למבני החינוך  .7

 רכש ציוד חדש + (בתהליך ביצוע)ביצוע שיפוץ למועדוני הילדים  .8

 2015תכנון פעילות ל 

 סיום שיפוץ המבנים .1
 תכנון שנתי של פעילות ועדת חינוך  .2

 ועד הישוב \ ת "התנעת וליווי העברת הגנים לתמ .3
 בקרה על פעילות רכזת חינוך ופעילויות הנוער .4

 (תלוי תקציב )ו -גיוס מדריכה לגילאי א .5
 

 

 נספח פעילות ועדת קליטה

 2014פעילויות ועדת קליטה 

 הקמת מחודשת של ועדת קליטה ותחילת פעילות .9
 גיבוש סמכויות נדרשות עבור ועדת קליטה .01

 טפסים+ בניית תהליך קליטה למתענינים  .11
 ריכוז תיק תהליך קליטה .21

 בניית חוברת קליטה לתושבים חדשים  .31

  משפחות אשר רכשו שטחים בישוב2ביצוע ראיונות התאמה ל  .41

 :ביצוע ביקור בית למשפחות חדשות שהצטרפו לישוב .51
 משפחת חנוך גל ואופיר .1

 רקסקי דוד ואוקסנה'צמשפחת  .2
 חביב ענבל ומשה' משפ .3

  לניאדו הילי יונתן ' משפ .4
 מימון אירן ' משפ .5

 פרז דניאלה ותמיר  'משפ .6

 לוינשטיין סיגל וארנון' משפ .7
 סילוק עפרי ואושר' משפ .8

 2015תכנון פעילות ל 

 טיפול בשטחים שטרם שולמו למול הקונים .6
 יצירת קשר עם בעלי השטחים שרכשו וטרם בנו .7

 מוכרים \ ביצוע תהליך קליטה לרוכשים חדשים .8
 בדיקת סטאטוס שטחים חדשים למול המועצה וועדת תכנון  .9

 ביצוע ביקורי בית למשפחות חדשות  .01



 


