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 :נושאים 

 .10/5/15אושר פרוטוקול ישיבת הועד מתאריך .1

 

 הנהלת חשבונות : נושא .2
הוצגה הנושא של תשומות רבות של מזכירת הישוב בעבודה למול הנהלת החשבונות המבוצעת 

 . י  איתי מנור"ע
 .איתי הציג את שיטת העבודה הנדרשת מהמזכירות בכדי לעבוד עם התוכנה

יעל הציגה את המשימות המבוצעות ואת הפער הקיים בהזנת חשבוניות וכן את ההדרכה המלאה 
 .והדחוסה שבוצעה ביום אחרד מלא על המערכת

 : סיכום
  באחריות איתי–יבוצעו פגישות תדרוך נוספות לגבי עבודה עם המערכת ליעל 

  באחריות איתי–י רפרנט של הנהלת החשבונות "כלל הפערים יטופלו מידית ע
 

 2014דוחות כספיים לשנת : נושא .3
 2014איתי  מנור הציג את הדוחות הכספיים של הועד לשנת 

  2014אושרו הדוחות הכספיים ל : סיכום
 0: נגד5:                          בעד 

 

  גני ילדים–חינוך : נושא .4
רונית פריאל הציגה את פעילות רכזת החינוך הישובית ואת הצורך של המועצה לפעול מול 

 .הרכזת
הוצגת לרונית פריאל הגרעון התקציבי של הועד אשר אינו מאפשר לממן את רכזת החינוך אשר 

 .תפקידה לפעול ולרכז למול המועצה
 י המועצה"הועד העלה דרישה שתקצוב רכזת החינוך יבוצע ע

 ערן-מיכל פריאל תזמן פגישה למול מנהל מחלקת החינוך המועצה : סיכום
 

 עדכונים מהחלטות המועצה: נושא .5
 :מזי נציגת הישוב בישיבות המועצה עדכנה את חברי הועד בהחלטות המליאה האחרונות

 

 מליון כולל תשתיות 2.5החלטת המליאה לגבי הגדלת מעונות היום בישוב בתקצוב של כ  .1
 וציוד

 ג ליד המועצה-ס ממלכתי דתי לכיתות א"הקמת בי .2

 ( משפחות מהפזורה160+ ' ביר הדאג)הסדרת ההתישבות הבדואית בהר הנגב  .3

 .ל המועצה במקומו של חגי"מינוי ערן דורון למנכ .4
 

 מזי מבקשת להחליפה כנציגת הישוב במליאה
 תועבר פניה לתושבים בנוגע לנציג הישוב במליאה: סיכום

 85512נ חלוצה מיקוד .אשלים ישוב קהילתי ד

 
 25/5 מתאריך 2015פרוטוקול וועד מקומי אשלים

        



 ספורט: נושא .6
י תושב ושעות פעילות המשתנות תדיר דבר המקשה על "לאור תלונה על פתיחת חדר הכושר ע

 :המתאמנים סוכם עם עידו כי 
 יועבר חידוד למדריך לגבי הנושאים שהועלו

 י המדריך למתאמנים"שעות חסר יוחזרו ע
 דיווח שעות פעילות המדריך יהיה ממוחשב

  שעות 3 יש לעדכן הפעלה למשך –מגרש הספוט 
 חידוד הנחיות למדריך ומעבר להחתמה שעון ממוחשבת: סיכום

 

 בריכת השחיה : נושא .7
 הוצג טופס הרשמה לבריכה אשר יופץ לתושבים- הרשמה
לאור בקשת מספר תושבים לקיים ארועים בבריכה נקבע כי עלות ארוע אשר כולל -  ארועים 

הארועים אשר מצריכים הוצאה .  שקל1000פ הנחיות החוק יהיה "מציל ומגיש עזרה ראשונה ע
 'ה ביולי אוג,מוקדמת של התושבים לא יתקיימו בימים בהם יש שחיות ליליות קרי ב

פ חוק ובהתאם " הוצגו העלויות המעודכנות לשיפוצים הנדרשים בבריכת השחיה ע–עלויות 
 לדרישות הפיקוח

 אושרו השיפוצים שהוצגו , ח" ש1000נקבע עלות לארוע של , אושר טופס מנוי: סיכום

 

 אישור תושב : נושא .8
 .הוצגה פניה של המועצה להוציא אישור תושב לחוות הבודדים

תושב הגר , (הגרים פיזית בישוב מעל לשנה )נקבע כי הועד יוציא אישורי תושב לתושבי אשלים 
תושבי איילים בנוסף לחוזה מחויבים , בשכירות ידרש להציג חוזה שכירות לצורך קבלת האישור

 .בנוסף באישור מנהל הכפר
 אישור תושב לתושבים ולבעלי אישורים במתאימים בלבד: סיכום

 

 איילים: נושא .9
 .י מזכירת הישוב" הנושא במעקב ע–י איילים "הוצגו התשלומים אשר טרם שולמו ע

 כמידי שנה יועבר מייל מסודר להנהלה לביצוע הרשמה מרוכזת לכלל –רישום לבריכה 
 .הסטודנטים בסכום זהה לשנה הקודמת

 .הוצאת רישום מסודר ואחיד לסטודנטים, מעקב אחר תשלום: סיכום

 

 קייטנה: נושא .01
 שבועות 4הקייטנה תמשך  , 30/7/15 – 2/7/15קייטנה לילדי הישוב תתקיים בין התאריכים 

 .מלאים ויום פתיחת הקייטנה
 .אייל ינהל את הקיטנה כמו בשנה שעברה
 י אייל"מחירים יקבעו בהתאם לעלויות שיוצגו ע

 י אייל ונוער הישוב"תתקיים קייטנה בחודש יולי ע: סיכום

 
 

   יחיאל אבגי רשםרפי מזרחי
 ר ועד מקומי       אשלים "יו
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