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נושא 4

.לילד ₪ 300הוצג לחברי הוועד המקומי כי עלות השתתפות ההורים בפעילות פסח לילדים היינה :סיכום

.בלבד ₪ 250כך שהעלות להורים היינה , לילד  ₪ 50כאשר הוועד המקומי מתבקש לסייע בסך של 

.נקבע לוח זמנים אשר ניתן לשלם ולהעביר רשימות מסודרות למועצה לצורכי התארגנות והכנת הפעילות לילדים

:נכחו בישיבה

הוועד המקומי רואה את אי השתתפות התושבים בפגישה הראשונה חוסר רצינות של אותם תושבים אשר הוזמנו

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

כולל לאותם תושבים אשר לא הגיעו לפגישה, החלטת הוועד המקומי היינה להוציא מכתב תודה למשתתפי הפגישה 

.והתנדבו לוועדות ביישוב

וועדות ביישוב

:איחרו לישיבה

:הוזמנו לישיבה

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

04/03/2013: מתאריך 2013פרוטוקול וועד מקומי אשלים 

:שעת פתיחת הישיבה

אייל אלכסנד ומאיה רכזי חינוך באשלים

:נעדרו מהישיבה

מעיין.עטל הדר,אודליה מזרחי: בפגישה לא נכחו רוב חברי הוועדות מספר נכוחים היה דל מאוד והנוכים היים

.   הוזמנו כלל חברי הוועדות ביישוב לפגישה ראשונה במועדון היישוב2013 מרץ 4בתאריך 

2013 פברואר 18אישור פרוטוקול מישיבה שנערכה בתאריך 

.לוסי אוחיון וחברי הוועד המקומי, גולומב

:החלטת הוועד המקומי היינה

לאותם פעיליות, או אחרת של המועצה/ישנם מקרים בהם תושבים אמורים לרשום את ילדיהם לפעילות זו ו
הרשמות לטיולים ופעליות הילדים

מחנה פסח

.'עד ו' י אייל ומאיה את הפעילות של הילדים במחנה פסח לכיתות ג"הוצג לחברי הוועד המקומי ע

.באחריות אייל ומאיה לעדכן את ההורים

או שלימו עבור הפעילות/במידה והורים גם לאחר התזכרות שלושה ימים לפני המועד האחרון לא רשמו ו. ב

.י ההורים במועצה אזורית באופן עצמאי"התשלום יבוצע ע

החלטת הוועד המקומי לאשר השתתפות שתי הורים במחנה פסח וזאת למרות שבמועצה מבקשים הורה אחד בלבד

השתתפות בארועי פסח

  SMSוזאת למרות שנשלחו הודעות , לא אחת קורה מצב בו ההורים רושמים את הילדים לאחר המועד שנקבע

במצב שנוצר אחראי החינוך ביישוב אמורים לפעול מול המועצה לשילוב הילד באותה . והודעות במייל להורים

פעילות 

. ומיילים שלושה ימים לפני המועד הסופי של ההרשמה והתשלוםSMSאייל ומאיה ישלחו להורים הודעות . א

.התרעה אחרונה לפני המועד האחרון לתשלום ולרישום

 לא יהיו תחליף להודעות הקבועות שישלחו להורים על הפעילות באופן קבוע ההודעות היינםSMS-ההודעות ה
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נושא 11

:סיכום

אתר אינטרנט

.העברת הטיפול לוועדת חינוך שהוקמה ביישוב לבחינת האירוע. א

מועדון נוער

:החלטת הוועד המקומי היינה

מועדון נוער
כיום מפתח המועדון נמצא ברשות שתי אנשים בלבד, אייל הציג לחברי הוועד המקומי את הפעילות במועדון הנוער

.במידה ואייל נמצא ביישוב המועדון נפתח יחד איתו ובאחריותו

.או ביצוע שינויים/לאחר אישור ההזמנה תחל עבודת הכנת האתר ויוצג לוועד המקומי לאישור ו

כנס רכזי חינוך ביישוב
. יערך כנס רכזי חינוך מועצתי ביישוב20.3.2013הוצג לחברי הוועד המקומי כי בתאריך 

החלטת הוועד המקומי היינה כי המועדון יפעל ויפתח באותה מתכונת כיום ללא כל שינוי עד להודעה חדשה

.רונית סויסה אין לוועד המקומי כל נגיעה בנושא' המארחת של הכנס היינה גב

.תועבר התייחסות הוועד המקומי למר בקו ביסמוט. חג פורים

.אחד מהם אייל והשני לבין נוער מוסכם עם אייל ובני הנוער

.י בן הנוער אשר נמצא ברשותו המפתח"בסופי שבוע כאשר אייל לא נמצא באשלים במועדון נפתח ע

.שתיית משקאות חריפים וכדומה,במועדון חל איסור מוחלט על עישון

י חבר הוועד רפי מזרחי כי יש לאשר את הזמנת העבודה להקמת האתר ליישוב"הוצג לחברי הוועד המקומי ע

הוצג לחברי הוועד המקומי כי מי שנה הוועד המקומי נותן שי לעובדי הוועד המקומי מזכירת היישוב

.בתוי קניה ₪ 800-עלות השי בכללותו היינה כ. הסייעת בגן החובה

.לכל אחד מהעובדים כשי לפסח ₪ 350החלטת הוועד המקומי לאשר רכישת תוי קניה בעלות של 

החזרת מבנה ותשלום חוב

הוועד המקומי בדק את הנושא לעומקו עם אנשי מקצוע והוהרר כי המעשה שמעשה היינו מעשה קונס לקראת. ב

.לכל ילד ₪ 50החלטת הוועד המקומי היינה לאשר סיוע בכך של 

.הוצג לחברי הוועד המקומי את תוכן מכתבו של מר בקו ביסמוט בנושא מועדון הנוער

.כל אחד מחברי הוועד המקומי הציג בכתב את עמדתו בנושא וזאת מתוך ראיה אחרית בנושא

החלטת הוועד המקומי לאשר את הזמנת העבודה

.1.3.2013יעל על פינוי וסיום החוב עד לתאריך ' שסוכם עם גב

 לפינוי וסיום החוב18.3.2013יעל גרינבג ביקשה ערכה של עוד שבועיים ימים עד לתאריך ' גב

.הוצג לחברי הוועד המקומי את האופן בו תאורת הרחובות ביישוב בשעות לילה נכבת ושיש צורך בשינוי

ד שלהם מורד"כן ישנם עמודים אשר הממ-כמו,  יורדת פאזה אחת המכבה מספר רב של עמודים23:00כיום בשעה 

תאורת רחובות

יעל גרינברג טרם פינתה את המבנה וטרם סיימה עם חובה ליישוב למרות' הוצג לחברי הוועד המקומי כי גב

.18.2.2013יעל גרינברג עד לתאריך ' פי בקשתה של גב-החלטת הוועד המקומי היינה לאשר דחיה על

שי לחג
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ל שוחח עם הגנן ואם אריק לחיבור"הנ, ר הוועד המקומי כי צנרת המים המליחים הותקנה ביישוב"י יו"הוצג ע

מותנה בהצגת הצעת מחיר ₪ 2000החלטת הוועד המקומי לאשר את ביצוע העבודה על ידי אריק בעלות של 
.לוועד המקומי

מסיבת פורים

החלטת הוועד המקומי לבקש לאריך להאריך את המועד בו פאזה אחד יורדת ומכבה את עמודי התאורה

חיבור מים מליחים

 3600₪ההצעה של הגנן ,  2000₪ההצעה של אריק היינה . הצנרת ה מרכזית לבין נקודות הפיצול לחלוקת המים

(טרם התקבל סיכום סופי) ₪ 2500-הוצג לחברי הוועד המקומי שההכנסות ממסיבת פורים שנערכה ביישוב היינה כ

.כל ההכנסות ממסיבת פורים יועבר לחשבון הוועד המקומי, החלטת הוועד המקומי היינה 

אין לחשב את ההכנסות לתקציב וועדת תרבות, חישוב ההוצאות לתקציב וועדת תרבות היינה כל ההוצאה

על כן יש לחשב בתקציב וועדת תרבות , (טרם התקבל סיכום סופי) ₪ 5000-עלות ההוצאות למסיבת פורים הייתה כ

הכסף אשר התקבל מהמסיבה יועבר לחשבון הוועד. ולא את ההפרש בין ההוצאות להכנסות ₪ 5000- הוצאה של כ

.המקומי

                                                                                                                      רשם

אוחיון יונה שמואליחיאל איבגי

מזכיר וועד מקומיר וועד מקומי"יו

אשליםאשלים

.באותם עמודים שנמצאים עליהם יותר מפנס אחד
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