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פרוטוקול וועד מקומי אשלים  2013מתאריך 22/4/2013:
שעת פתיחת הישיבה:
נכחו בישיבה:

רפי מזרחי ,יחיאל אבגי ,נלי שחר ,יעל גרינברג ,אוחיון שמואל

הוזמנו לישיבה:

רונית סויסה  -רכזת גיל רך
אייל אלכסנדר  -רכז חינוך בלתי פורמאלי

20:00

אושר פרוטוקול מישיבה שנערכה בתאריך  4אפריל 2013
נושא 1
סיכום:
נושא 2
סיכום:

גני ילדים
רונית סויסה סקרה בפני חברי הוועד המקומי את הפעילות בגני הילדים וההכנות והפעילות לשנה הקרובה
פעילויות קיץ לילדים באשלים
אייל אלכסנדר הציג לחברי הוועד המקומי מספר נושאים הקשורים לילדי היישוב
א .קייטנת קיץ
ב .חוסר במבנים .כיום עומדים לרשותנו המבנים :אשקובית ,מקלט ומועדון הנוער

החלטה :החלטת הוועד המקומי להסמיך את אייל אלכסנדר להתחיל בהליך להקמת קייטנה ביישוב בקיץ הקרוב
על כן עליו לבצע:
א .איתור מנהל קייטנה
ב .הכנת תכנים לקייטנה בסיוע המועצה
ג .הפעלת הקייטנה מתאריך  8יולי  2013ועד  1אוגוסט 2013
ד .שעות פעילות הקייטנה בין השעות  , 8:00-16:00חמישה ימים בשבוע
ה .לגבי חוסר במבנים ,מבנה בית הכנסת הישן יועבר לרשות החינוך עם פתיחת בית הכנסת החדש -
המבנה יוקצה לעופרים
0
נמנעו:
0
נגד:
5
בעד:
נושא 3
סיכום:

ספריית היישוב
הוצג ע"י חבר הוועד ,רפי מזרחי על רכישת שטח לספרייה לטובת הילדים .כמו כן מבקש אישור לרכוש פופים וכורסאות
לילדים בעלות של ₪ 1500

החלטה:

הוועד המקומי החליט לאשר לחבר הוועד רפי מזרחי לרכוש את הציוד.
נמנעו:
0
נגד:
5
בעד:

נושא 4
סיכום:

התקנת אנטנת  YESלחדר הכושר
הוצג לחברי הוועד המקומי את הדרישה של מאמן הכושר להתקנת אנטנת  YESלמתאמנים .עלות ההתקנה  ₪ 199חד
פעמי ומנוי חדשי  .₪ 224כאשר ההכנסות החדשיות מחדר הכושר  ₪ 640בלבד

החלטה:

החלטת הוועד המקומי בשלב זה לדחות את הבקשה עד סוף חודש יוני 2013
נמנעו:
0
נגד:
5
בעד:

נושא 5
סיכום:

שעון נוכחות
היות וחלה חובה על הוועד המקומי להתקין שעון נוכחות לעובדי הוועד המקומי; התקבלה הצעתו של חבר הוועד המקומי
רפי מזרחי

החלטה:

הוחלט ע"י הוועד המקומי על התקנת שעון הנוכחות בעלות כוללת של  ₪ 420לשנה
נמנעו:
0
נגד:
5
בעד:

נושא 6

קווי מים מליחים
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סיכום:

הוצג ע"י יו"ר הווועד המקומי ,יחיאל אבגי על חיבורי המים המליחים ביישוב:
א .המדשאות
ב .נוי בכניסה ליישוב
ג .מדשאות בריכת השחייה
כיום הוועד המקומי מטפל בחיבור שאר היישוב (נוי ציבורי) למים מליחים

רשם
אוחיון יונה שמואל
מזכיר וועד מקומי
אשלים

יחיאל איבגי
יו"ר וועד מקומי
אשלים
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13/05/201310:13________ 22.4.13.xls

