
 

 20:00: שעת פתיחת הישיבה

גיל -מזכיר היישוב, מורן גנות, רפי מזרחי, יעל גרינברג,  יחיאל אבגי: נכחו בישיבה
 ועדת ביקורת–אורין ואלעד , אבימן

 נלי שחר:לא נכחו

 :הוזמנו

 

 :נושאים 

 1.9.14אושר פרוטוקול ישיבת הועד מתאריך  .1

 

 ציוד לגינון :נושא .2
 .יועברו בקשות לקבלת הצעת מחיר, פ רשימה שהועברה"אושרה השלמת ציוד לגנן ע- : סיכום

 -                
 רכישת מזגן מיוסףחיים: נושא .3

יבדק , י הועד "לאור בקשתו של יוסף חיים לרכישת המזגן שרכש עבור השקובית ע- :  סיכום
 . שקל מאושרת רכישה מעבר לכך יועלה בישיבה הבאה1500עד עלות של  , מחיר המזגן שנרכש

 

 זינה פפוצה' הסכם עבודה לגב:  נושא .4

 . שעות חודשיות ועלות ברוטו לשעה10כפי שסוכם אושרו - :  סיכום
 

 חבר נוסף בועד ביקורת:  נושא .5
הועד מברך על הנכונות ומשלים בזאת את , אלעד עתל  ביקש להצטרף לועדת ביקורת: סיכום

 .פ החוק" חברים ע3מספר חברי ועדת ביקורת ל
 הוספת אלעד כחבר בועדה:החלטה

 0:   נגד4: בעד

 מתאמן חיצוני בחדר הכושר:  נושא .6

לאור היות חדר . הוצגה בקשה של מתאמן חיצוני לעשות מנוי בחדר הכושר בישוב:  סיכום
. הכושר והציוד בו במימון הישוב נקבע כי מתאמן חיצוני ישלם סכום גבוהה יותר עבור המנוי

 ( שקל160סכום של )
 0:                    נגד4:                                                  בעד

 

 מכתב לרונית:  נושא .7

 .הנוסח אושר. בהתאם להחלטת הועד יהוצג נוסח המכתב לרונית: סיכום
 

 (בית"מד)רכזת פעילות נוער :  נושא .8
עדי .  הועד מברך על פעילות ועדת חינוך וגיוסה של עדי, הוצג סטאטוס הגיוס של הרכזת: סיכום

תזומן לישיבה הבאה למטרת הכרות 
 

 טיפול במבני חינוך:  נושא .9

 .(תועבר הרשימה לחברי הועד) הוצגו שקימים פערים  בסיור שבוצע במבני החינוך : סיכום
יותקנו סורגים על מבנה בית הכנסת לאור הכניסות הרבות .  הועד יפעל לתיקון הפערים וישור קו

 .למבנה
 .עדי תהיה אחראית למבנים לאחר ישור הקו, י זינה"יבוצע נקיון בכלל מבני החינוך ע

 85512נ חלוצה מיקוד .אשלים ישוב קהילתי ד
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 סטאטוס ועדה סולארית:  נושא .01
. י חברי הועדה"הוצגה החוברת שגובשה ע, הועד עודכן על פעילות הועדה:סיכום

 

 החייאה- אגודה שיתופית :  נושא .11

יבוצע . ממתינים לבירור הסטאטוס למול רשם האגודות כולל  רשימת חברי האגודה:סיכום
גיל  יתאם למול עורך דין . בירור מי חבר באגודה הקיימת והאם כוללת את כלל התושבים

יבחן גם . המועצה הצגה של האפשרויות הקיימות ומה כל אפשרות מכילה כולל התחיבויות
 .אפשרות להקמת עוסק מורשה או חברה

 
 
 
 

   יחיאל אבגי       רפי מזרחי 
 ר ועד מקומי חבר הועד המקומי"יו

       אשלים          אשלים


