
20:00

יעל ביסמוט ורותי ביסמוט; ועדת חינוך, דנה אבידן, שמעון סימן טוב:הוזמנו

נושא 1

:סיכום

.נטו בחודש ₪ 10,500-מר שמעון סימן טוב הציג את הטיפול בנוי שהוא יכול לבצע ביישוב ועלותו כ. ביישוב

.החלטת הועד המקומי להמתין בשלב זה עד סיום סבב הראיונות:החלטה

:נעדרו:נמנעו:    נגד5:בעד

נושא 2

:סיכום

בית הכנסת , במועדון;  שעות חודשיות לביצוע עבודות הניקיון כאמור6זינה ' החלטת הועד המקומי לאשר לגב:החלטה

1/9/14החל מתאריך , ובמשרדי היישוב

:נעדרו:נמנעו:    נגד5:בעד

נושא 3
:סיכום

ל מי רם והועד המקומיץ"עם מנכ, 17:00 בשעה 25/8/14נקבעה פגישה ביישוב בתאריך . עלויות המים
.יחיאל אבגי, ר הועד המקומי"יו, מציג הנושא היינו 

חוזה גני ילדים נושא 4

רפי מזרחי לגבי חתימת החוזה עם רונית סויסה וכן עלו מספר , י נציג ועדת חינוך"הוצג לחברי הועד המקומי ע:סיכום

.סוגיות ומחלוקות בין חבר הועד המקומי שמואל אוחיון מול ועדת חינוך לגבי ההתנהלות הכללית בנושא

 סגור עם רונית הן לגבי החוזים והן לגבי החלטות2014-2015י החלטת הועד המקומי כל נושא הגנים לשנת "עפ:החלטה

ועדת חינוך

:נעדרו:נמנעו1:    נגד4:בעד

נושא 5
:סיכום

י חברי הועד המקומי"להלן הנושאים שאושרו וסוכמו פה אחד ע, רונית סויסה' היות והגנים הועברו לאחריות הגב

:רונית סויסה באמצעות נציג הועד המקומי בועדת חינוך' החלטת הועד המקומי לפנות לגב:החלטה

מנהלת הגנים תחוייב בתשלום- גן רימון /פעוטון/תינוקייה:י הגנים קרי"כל הצילומים הנעשים ע (1

או מי מטעמו על אישורים למתן החזרים לתושבים על השתתפות /אין הועד המקומי יחתום בחותמת הועד ו (2

.אחריות חתימה על הטפסים היינה על מנהלת הגנים בלבד. ה באחד הגנים/הילד

שלא לחייב את חשבון הועד המקומי על ההדרכות שאמורות לעבור , גבייה' מזכיר היישוב יפנה למועצה למח (3

.י מנהלת הגנים בלבד"אחריות התשלום תעשה ע. המטפלות המובילות בכל אחד מהגנים

.יש לדרוש ממנהלת הגנים להעביר את מפתחות המשרד לועד המקומי (4

דוח לגבי תלונות מכל סוג שהוא- באחריות ועדת חינוך להציג אחת לחודש באמצעות נציג הועד המקומי בועדה  (5

י ההורים"שהועברו לועדה ע

.יש לפרסמו לכלל תושבי הישוב, י הועד המקומי עיקרי הסיכום עם רונית סויסה"הופץ ע (6

:נעדרו:נמנעו:    נגד5:בעד

.רפי מזרחי, י ועדת חינוך ונציג הועד"ישנם עוד מספר נושאים שיש לטפל בהם בנושא הגנים ע

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

18.8.14:  מתאריך2014פרוטוקול וועד מקומי אשלים 

:שעת פתיחת הישיבה

.זינה פפוצה לביצוע ניקיונות' פנייה לגב - 3/8/14בהמשך להחלטת הועד המקומי מתאריך 

פגישה עם חברת מי רם

3.8.14אושר פרוטוקול הישיבה מתאריך 

גנן/משרת חצרן

מועדון/משרד/ניקיון בית כנסת

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

אופי התפקיד והטיפול בגינון ובחצרנות, חצרן ביישוב/הועד המקומי שוחח עם מר שמעון סימן טוב לגבי תפקיד גנן

נושאים לטיפול ועדת חינוך בגני היישוב

מקורות ופגישה עם מי רם בנושא' בנוגע לתשלומי מים לחב, 3/8/14בהמשך להחלטת הועד המקומי מתאריך 
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דוחות כספייםנושא 6

הוצג לחברי הועד המקומי דוח כספי:סיכום

 2450₪הכנסות מתרומות בית הכנסת . א

 16,000₪תשלומי ספקים . ב

 196,466.72₪יתרת חשבון הבנק . ג

ג-צהרון לילדי כתות אנושא 7

.ג ביישוב-דנה אבידן הציגה את תוכניתה להפעלת צהרון לילדי כיתות א' גב:סיכום

יתכן שיתעניינו עוד כמה משפחות,  משפחות5-בשלב זה קיימת היענות של כ

.מבנה, דנה אבידן מבקשת את ברכת הועד המקומי וכן' הגב

.הוקצה לה מבנה בסמוך למשרדי הועד המקומי. דנה אבידן' הועד המקומי מברך על היוזמה של גב:החלטה

.הנושא יעלה מחדש עם הפעלת הצהרון וכמות הילדים תגדל, לגבי עלויות

:נעדרו:נמנעו:    נגד5:בעד

תאורה באזור הדרומינושא 8

עמודי החשמל עומדים בסמוך לכביש וטרם חוברו לחשמל, החלו עבודות החשמל הזמני באזור הדרומי:סיכום

.החלטת הועד המקומי להוציא מסמך למנהל הפרוייקט על העיכוב בנדון:החלטה

:נעדרו:נמנעו:    נגד5:בעד

מילואים-  תשלום מקדמה ביטוח לאומי נושא 9

עבור חיילי  ₪ 1960ס "ל מילואים על העברת מקדמה ע"הוצג לחברי הועד המקומי מסמך מפקיד תביעות ב:סיכום

י הועד המקומי"מילואיםהמועסקים ע

י הועד המקומי ולכן הסבירות היינה שהכסף"לא גוייס למילואים אף עובד המועסק ע, י ידיעת כלל חברי הועד"עפ:החלטה

.על כן יש לשמור את הכסף בחשבון הבנק, יוחזר לביטוח לאומי

:נעדרו:נמנעו:    נגד5:בעד

צוות חשיבה להקמת התחנות לאנרגיה סולרית, פגישת צוות היגוינושא 10

אין עדיין החלטות. קלודין סיטבון' בשלב זה מרכזת את הנושאים היינה הגב, 6/8/14צוות החשיבה נפגש בתאריך :סיכום

שיש צורך לעדכן או לשלב את התושבים

שיפוץ גניםנושא 11

התקבלה הצעת מחיר על התיקונים . י החלטת הועד המקומי על מתן מבנה גנים משופצים למנהלת הגנים"עפ:סיכום

 8000₪-בעלות של כ

החלטת הועד המקומי היינה לאשר את הצעת המחיר ותחילת השיפוצים:החלטה

:נעדרו:נמנעו:    נגד5:בעד

משולחן ועדת קליטהנושא 12

2014החל מחודש יולי , 1/9/14רפי מזרחי על קליטת משפחה חדשה בתאריך , י חבר הועד המקומי"הוצג ע:סיכום

. משפחות חדשות5נקלטו ביישוב 

.ועדת קליטה מכינה תיק קליטה שיכיל את כל הנתונים הרלוונטיים למשפחות הנקלטות

מדריך בוגרנושא 13

טרם נסגר, בשלב זה, ב לנוער"הציג כי התקיים ראיון אישי למועמדת לתפקיד מד, רפי מזרחי, חבר הועד המקומי:סיכום

עם המועמדת דבר עד תום ההליכים
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שנת בר מצווהנושא 14

29.8.14משנת בר מצווה מבקשים לערוך בתאריך ' כי תלמידי כתה ו, יעל גרינברג, י חברת הועד המקומי"הוצג ע:סיכום

.קפה ומגבות נייר, סוכר, פ"לשם כך מבקשים סיוע בכוסות חד. בית קפה וקבלת שבת

.החלטת הועד המקומי להפנות הדרישה והטיפול לועדת חינוך:החלטה

.הועד המקומי מעודד ושמח על היוזמה

:נעדרו:נמנעו:    נגד5:בעד

מסיבת סוף הקיץנושא 15

 תערך מסיבת 16:00 בשעה 24/8/14נציג הועד המקומי בועדה הציג שבתאריך , רפי מזרחי, חבר ועדת חינוך:סיכום

.סוף הקיץ בבריכת השחייה

.מתנות וכדומה, יהיו מתנפחים, הארוע לכלל המשפחות

.מגבת- שקי שינה ולמתגייסים - ' למסיימי כתה ח', חולצות לעולים לכתה א: המתנות שינתנו

.אין עדיין עלות- לגבי המתנות  ₪ 2500-עלות המתנפחים היינה כ

:נעדרו:נמנעו:    נגד5:בעד

               רשם

שמואל אוחיוןיחיאל איבגי

אשליםאשלים

חבר ועד הישובר וועד מקומי"יו
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