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דנה לרנר:  ועדת ביקורת

נלי שחר, שמואל אוחיון:לא נכחו

חבר ועדת ספורט, עדו גולומב:הוזמנו

נושא 1

:סיכום

2:נעדרו0 1:    נגד2:בעד

נושא 2

:סיכום

2:נעדרו0 0:    נגד3:בעד

נושא 3
:סיכום

2:נעדרו0 0:    נגד3:בעד

פנייה של תושב להורדת הדגלים מיום העצמאותנושא 4

.כל עוד הם נראים טוב, החלטה להשאיר את הדגלים תלויים:סיכום

2:נעדרו0 0:    נגד3:בעד

נושא 5
:סיכום

טיפול בתביעה לתיקון כבל החשמל שניזוקנושא 6

ר הועד"יו, באחריות יחיאל אבגי, (לפני חידוש הביטוח)יוזמן שמאי והטיפול יועבר לסוכן הביטוח פליקס :סיכום

ועדת ביקורת נושא 7

כל פעילות של ועדת ביקורת למול המועצה או גורמים , הובהר כי תפקיד ועדת ביקורת לפקח על פעילות הועד:סיכום

.תבוצע באמצעות מזכירות היישוב,  אחרים

מסירות מהמועצהנושא 8

נציג הועד למסירת הגינון, י המועצה"תבוצע מסירת הגינון והבריכה ע, 17:30ביום שלישי החל מהשעה :סיכום

רפי מזרחי, חבר הועד, נציג הועד למסירת הבריכה. ר הועד"יו, הוא יחיאל אבגי

סיור באיזור הבנייה עם נציגי המועצהנושא 9

.שהזמינה אותם, ביום חמישי יבוצע סיור באיזור הבנייה עם נציגי המועצה ודנה לרנר:סיכום

חינוךנושא 10

החלטת ועדת חינוך במועצה לבטל את הלימודיה באם לא יושגו טפסים וחתימות של ההורים עד לתאריך . 1:סיכום

ר הועד"יו, באחריות יחיאל אבגי, יועבר לטיפול המועצה
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23.6.14:  מתאריך2014פרוטוקול וועד מקומי אשלים 

:שעת פתיחת הישיבה

יעל גרינברג, רפי מזרחי,  יחיאל אבגי:נכחו בישיבה

9.6.14אושר פרוטוקול הישיבה מתאריך 

סיום עבודתה של נטליה

ק משרד לחודשי הקיץ"הגדלת ק

 תשלומים6-י ההצעה ב"עפ, אושר חידוש פוליסת הביטוח ליישוב, בהתאם להצעה שהוצגה

ארבל' טיפול בבור שנפער מול בית משפ

חידוש ביטוח היישוב

לחודשים יולי אוגוסט ₪ 1000-אושר הגדלת קופה קטנה משרד ל

.לאור סיום עבודתה של נטליה עלתה הצעה למתן מכתב תודה ומתנה
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.במקביל יצא מייל להורי הילדים בנושא, י ועדת חינוך"הנושא מטופל ע - 15.8.14

, במקביל יצומצמו הוצאות על מדריכים,  ילדים משתתפים15הקייטנה תפתח באם יהיו לפחות - קייטנה . 2

.רכז הקייטנה, מזכיר היישוב מול אייל אלכסנדר, בטיפול גיל אבימן- תכנים ומזון 

.כלל הנוער הבוגר ישותפו בקייטנה בצורה שווה. 3

. הנחה10%תקבל , משפחה שרושמת ילד שני לקייטנה. 4

ספורט ביישובנושא 11

תבחן אפשרות להעברה  ,  משתתפים לחודשים הבאים3העומד על , לאור מצב הנרשמים לחדר הכושר. 1:סיכום

באחריות עדו גולומב מועדת הספורט- להפעלה עצמאית 

"אורח חיים בריא"מאושר לבצע שימוש חד פעמי בחדר הכושר לטובת קבוצת . 2

:בדרכים הבאות ₪ 1000-ועדת ספורט תבחן אפשרות להוזלת שכר המדריך ל. 3

פניה למדריך הנוכחי (א

באחריות עדו גולומב מועדת ספורט- לניהול חדר הכושר " אורח חיים בריא"פניה למדריך קבוצת  (ב

מזכיר הישוב, באחריות גיל אבימן- בדיקה למול מדריך בניצנה  (ג

מפעילי הבריכה, ביסמוט' יבוצע מול משפ- בדיקה של הפעלת חוג שחייה ביום ראשון . 4

גינון ביישובנושא 12

.לביצוע פעולות תחזוקה בגינון, תבוצע בדיקה עם אריק לרנר, תבוצע בדיקת עלויות מול גנן נוסף:סיכום

מועדון נוערנושא 13

החלטת הועד להעביר את המועדון לניהול  , הוצג רעיון של מתן אחריות לבוגרים לניהול עצמי של המועדון:סיכום

.הנוער בליווי ועדת חינוך

2:נעדרו0 0:    נגד3:בעד

תקציב ספריית הישובנושא 14

"אריה הספריה"הוזמנה הצגה , נרכשו ספרים לשבוע הספר, י המועצה"הוצג ניצול התקציב שהוקצה ע:סיכום

.ונרכש ציוד

במזכירות" 4תמי "מכשיר נושא 15

חידוש האחריות למשך שנה:סיכום

2:נעדרו0 0:    נגד3:בעד

צביעה ושעות עבודה- מזכירות היישוב נושא 16

י נוער היישוב"אושרה צביעת המשרד ע. 1:סיכום

2:נעדרו0 0:    נגד3:בעד

:שעות המשרד יוגדלו בכדי להספיק את העבודה המצטברת. 2

. פתוח לקבלת קהל9:00-13:00 כאשר בין השעות 14:00 - 8:00השעות יהיו , ה, ד, ב, בימים  א

. פתוח לקבלת קהל17:00-19:00- ו9:00-13:00כאשר , 17:00-19:00 ו8:00-13:00' יום ג

שינוי סיווג היישוב מבחינה בטחוניתנושא 17

יוצע לזיו להמשיך , (הגורם המממן)ל "י הנחיות צה"עפ, 1.9.14ץ יסיים את עבודתו בתאריך "הרבש. 1:סיכום

בתפקיד בהתנדבות

ש יישובי בהתנדבות"במקביל תיבדק אפשרות לרב. 2

מכירת מזון בבריכהנושא 18

בחודש ₪ 200אושרה מכירת מזון בבריכה אחר הצהריים בעלות סמלית של . 1:סיכום

.מאושר ליעל מכירה של פלאפל בבריכה, בהמשך לבקשתה של יעל מהועד. 2
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כניסת תושבים לבריכה ללא רכישת מנוינושא 19
.מזכירות היישוב תוציא מכתב חיוב לתושבים הנכנסים לבריכה ללא תשלום:סיכום

חבר ועד הישוב

               רשם

רפי מזרחייחיאל איבגי

אשליםאשלים

ר וועד מקומי"יו
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