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דנה לרנר, אורין נוימן: חברות ועדת ביקורת

שמואל אוחיון :לא נכחו

נציגי הורים מהיישוב, מנהלת כפר הסטודנטים, עדי גולן:הצטרפו

נושא 1

:סיכום

כאשר רוב ,  שעות שנתיות50-כל סטודנט ידרש ל, בשנה הבאה צפוי שינוי באופן השילוב של הסטודנטים

.הסטודנטים יתנו שעות בעבור הקהילה בלבד

.מתוכו יוכלו לבחור, נדרש לגבש בשיתוף עדי בנק פעילויות עבור הסטודנטים לסיוע ביישוב

 שבועות 15- ו26/8 - 23/1 שבועות 12קרי , מדובר בשעתיים כל שבוע במשך תקופת הלימודים בלבד

8/3/14 - 28/6

.ריכוז הפעולות והעלאת הצרכים יועבר לטיפול ועדת חינוך ותשלח פנייה לתושבים

נושא 2

:סיכום

בשעות אלו

נושא 3
:סיכום

.כלל הורי הילדים מעוניינים בהמשך עבודתה של רונית,  משפחות שלא נשאלו2-גל ציינה שחוץ מ
.נקבע עם ועדת חינוך כי יש לפנות לרונית ולהציג את עמדת הועד וועדת חינוך

,פיקוח ועדת חינוך על הנעשה בגנים, רונית אינה יכולה להיות בועדת חינוך, משך החוזה יוגבל לשנה אחת
שותפות ועדת חינוך בראיונות, מתן עדיפות לכלל ילדי הישוב, י תקן וחוק"א בגן עפ"פיקוח על מצבת כ
.שכר הלימוד יעוגן בחוזה, ועדת חינוך תהא גם הכתובת למטפלות, לקבלת המטפלות

הועד לא ישלם עבור הגנים כל תמורה נוספת, הועד יבחן האם ניתן להעביר לרונית את התשלום עבור גן החובה
.במהלך השנה

1:נעדרו0   2:      נגד2:בעד

.ר הועד וההצבעה התקבלה"י יו"הוטל וטו ע

קייטנהנושא 4

הועד יסגור חוזה , ועדת חינוך תרכז את נושא הקייטנה בשיתוף אייל אלכסנדר אשר נבחר כמנהל הקייטנה:סיכום

.מול אייל

נושא 5
:סיכום

.הספקים

 12/5/14אושר פרוטוקול מתאריך 

עדכונים שוטפים- עדי גולן 

הוועד יפעל להזמנת לוכד כלבים, לאור פניות התושבים לטיפול בבעית הכלבים המשוטטים בשעות הערב

.2014עדי גולן מסיימת את תפקידה באוגוסט 

ספקים

סטאטוס גנים 

לוכד כלבים

.הוסבר הסטאטוס הקיים והוצגה עמדת ההורים, נציגי ההורים ביקשו לדעת מה קורה עם גני הילדים

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

25.5.14:  מתאריך2014פרוטוקול וועד מקומי אשלים 

:שעת פתיחת הישיבה

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

אושרו שקים לועדת תרבות למסיבת שבועות לאחר שיעבירו שמות . יועבר מכתב נוסף ליעקוב לסיום העבודה
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בריכהנושא 6

,הקטנת שטח הבריכה תבוצע למול התכנון בשינוי ההגדרה של השטח, חומרים שוטפים לתחזוקה ירכשו מקליר:סיכום

.התקנת מצלמה תבחן למול הביטחון

אשליםאשלים

חבר ועד הישובר וועד מקומי"יו

               רשם

רפי מזרחייחיאל איבגי
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