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.יש צורך לאשרו, הוצג לחברי הוועד המקומי את החוזה המתוקן של אורנה צרפתי

בניית אתר אינטרנט

20:00 בשעה 3.3.2013הוצג לחברי הוועד המקומי על מועד השיחה בנושא סיירת  הורים שתערך בתאריך 
סיירת הורים

חוזה אורנה צרפתי מפעיל הספריה

.י החוזה"או תוספות שכר במהלך השנה עפ/לא יהיו שינויים ו

מאיר הגנן

תמי כהן אלחנתי מזכירת היישוב

:נעדרו מהישיבה

,ל היינו תוספת למשך כל השנה לאותו עובד"הסכום הנ. לדברי מאיר היום בשבוע יספיק לטפך בנוי ביישוב. עבודה

לחודש מעל הסכום שהיינו מקבל כיום לעובד נוסף לפעם בשבוע לשמונה שעות ₪ 2700 מאיר הגנן הציג תוספת של

2013 פברואר 04אישור פרוטוקול מישיבה שנערכה בתאריך 

הצעתה הפעלת הגנן

:איחרו לישיבה

:הוזמנו לישיבה

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

18/02/2013: מתאריך 2013פרוטוקול וועד מקומי אשלים 

:שעת פתיחת הישיבה

:נכחו בישיבה

.ר הוועד יחיאל אבגי להשאיר את אותו הסכם כפי שהוא ללא כל תוספת מחיר עבור ובד נוסף"הצעתו של יו. א

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

.כמו כן תזכורת שנייה יומיים לפני המפגש, החלטת הוועד המקומי להוציא תזכורת נוספת לתושבים

נוספים לחודש למאיר הגנן ₪ 2700 העם להוסיף עלות של 

.החלטת הוועד המקומי לאשר את  התיקונים בחוזה ולחתום עליו

.הצעת חברת הוועד יעל גרינברג יש צורך להוסיף למאיר הגנן את התוספת עבוד העובד על פי בקשתו. ב

.הצעת חברת הוועד נלי שחר יש צורך להוסיף למאיר הגנן את התוספת עבוד העובד על פי בקשתו. ג

.חבר הוועד רפי מזרחי יש צורך להוסיף למאיר הגנן את התוספת עבוד העובד על פי בקשתו. ד

פי-פי בקשתו מאיר לא מילא את המחויבויות על-חבר הוועד אוחיון שמואל אין להעלות למאיר הגנן את הסכום על. ה

כמו כן יש לבדוק מהיכן יש לקציץ את הסכום השנתי שיועבר למאיר  , ההסכם בשנה הקודמת ולכן אין מה להוסיף

במועדון היישוב

.לשנה ₪ 32,000-בסך של כ

השארת המצב כפי שהוא כיום באותה עלות ללא כל תוספת

לרוב יישובי  המועצה קיים אתר בו יכולים . י חבר הוועד רפי מזרחי על הקמת אתר אינטרנט ליישוב"הוצג ע

.התושבים לקבל ולהעביר אינפורמציה על היישוב ומתוך היישוב

.חודשי ₪ 50-חד פעמי ועלות אחזקת האתר היינה כ ₪ 2000- עלות הקמת האתר היינה כ

פי ההצעה של חבר הוועד רפי מזרחי-החלטת הוועד המקומי היינה לאשר הקמת אתר אינטרנט ליישוב על
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2013החלטת הוועד המקומי היינה לבחון מחדש את עלות שכרה של תמי בחודש אפריל 

הוצג לחברי הוועד המקומי את מסמכו של התברואן קולבקר אלישע בנוגע לבור הפסולת בנמצא בסמוך לאשלים

.ר הוועד המקומי את השתלשלות הארועים שהביאו את אלישע להוציא את המכתב"כן הוצג על ידי יו-כמו

. לצורכי העברת הודעות לתושבי היישוב בנושאי תרבות ביישובSMSוועדת תרבות מבקשת לרכוש מערכת 

.2013י וועדת תרבות מכספי תקציבה המאושר לשנת "החלטת הוועד המקומי כי המערכת תרכש ע
.הקרובה לצורך מתן הסבר לשינויים

.ביקשה תוספת לשכרה 

טיול פריחה
הוצג לחברי הוועד המקומי מיילים אשר נשלחו מאחראי החינוך הבלתי פורמאלי ביישוב להורים ולמועצה על 

.כל מייל שינה את תוכן המייל הקודם, השינויים בשמות הילדים שנרשמו לטיול הפריחה

י הוועד המקומי לזמן את האחראי על החינוך הבלתי פורמאלי שליחה בישיבת הוועד "לאור האמור הוחלט ע
.הקרובה לצורך מתן הסבר לשינויים

 לוועדת תרבותSMSמערכת 

.הוועד המקומי אינו חלק בדיווחי הצריכה היות וחברת מירם היינה בחברה העוסקת בנושא, מירם לצרכי דיווח

 בבריכת השחייה ובמרכז היישוב21.2.2013הוצג לחברי הוועד המקומי על סיור קבלנים שיערך ביישוב בתאריך 

שיטת דיווח צריכת מים
המסמך יועבר לחברת , הוצג לחברי הוועד המקומי מסמךמרשות המים לגבי שיטת דווח חדשה לצריכת מים ביישוב

חבר הוועד רפי מזרחי יציג לחברי הוועד המקומי בישבתו הבאה את פורמט האתר שיבנה ליישוב לצורך אישור סופי

שינוי בשכר- תמי כהן אלחנטי 

סיור קבלנים ביישוב

מכל מקום אין לוועד המקומי כל אפשרות טיפול בנושא ויחד עם זאת מצטערים על האירוע ומקווים שלא יהיו בעתיד

בהקמת האתר יבחן לאחר חודש ימים מפתיחת האתר והפעלתו' בעד הקמת אתר עם פורום תגובות לתושבים שלב ב

תמי הציג לחברי הוועד המקומי את אופי תפקידה, תמי כהן אלחנטי היינה מזכירת היישוב כבר חמש שנים

לדברי תמי תכולת העבודה שלה גדלה בשנה האחרונה ועל כן. והפעילות שלה במהלך יום עבודה במזכירות היישוב

ויחד עם זאת כלל לא , חברי הוועד המקומי הביעו את הערכתם ותודתם על תיפקודה של תמי במזכירות היישוב

.היו מודעים לאופי תפקידה ובכלל זה הפעילות של תמי במזכרות היישוב

פי החלטתו יבחן מחדש את נושא שינוי בשכרה בתחילת הרבעון הקרוב-כמו כן נמסר לתמי כי הוועד המקומי על

.2013אפריל : קרי

בור פסולת אשלים

.ר הוועד המקומי בנושא"חברי הוועד המקומי הבינו את האמור במסמך ואת השלבים בהם פעל יו

2012דוח כספי שנת 
2013 עד לחודש מאי 2012הוצג לחברי הוועד המקומי את מסמכו של עוזר הגזבר במועצה על הגשת דוח שנתי לשנת 
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אשליםאשלים

.כיצד יופעל ומי יהיה האחראי על בית הכנסת להפעלותו ושמירה על הקיים

או מפעיל לבית הכנסת /החלטת הוועד המקומי לפנות לתושבי היישוב להתנדב להיות גבאי ו

רשם
אוחיון יונה שמואליחיאל איבגי

מזכיר וועד מקומיר וועד מקומי"יו

ישנם מספר נושאים שיש צורך לקבוע פגישה נפרדת של חברי הוועד המקומי ולתת עליהם את הדעת

חוקי עזר במועצה,מים מליחים מתוקים ביישוב,2013הפעלת בריכת השחייה בקיץ 

ל כאשר יועבר לכל חבר וועד מסמכים הרלוונטיים לנושאים "החלטת הוועד המקומי לקבוע מועד לפגישה הנ

.שיוצגו בפגישה

הפעלת בית הכנסת
על כן יש לבחון . בית הכנסת נמצא לקראת היישורת האחרונה ויועבר לוועד המקומי בפרק זמן של חודש ימים

אין לוועד המקומי כל אחריות בנושא

ביקור בבית אבות בבאר שבע
הוצג לחברי הוועד המקומי את המייל של אייל אלכסנדר על כך שתוכנית ביקור הילדים מעופרים בבית אבות

.בבאר שבע לא יצא לפועל והנושא נדחה למועד בלתי ידוע בשלב זה

פגישה בנושאים מיוחדים

 נפגשים במועדון היישוב עם כלל חברי הוועדות והוועד המקומי20:00 בשעה 4.3.2013בתאריך 

ר הוועד המקומי בפגישה יציג לכלל חברי הוועדות את מהות החברות בוועדות ומהות הוועדות שנבחרו והאחריות"יו

במפגש יגובשו תהליכי עבודה אחידה בין הוועדות לוועד . שיש לכל וועדה ביישוב אשר מייצגת תחומים שונים

כאשר בכל וועדה יהיה נציג מהוועד המקומי,המקומי

שביל  כניסה למשפחת אבידן
.פ"הוצג לחברי הוועד המקומי על הסיכום בין המועצה למשפחת אבידן על שינוי בשביל כניסה לבית הנמצא בשצ

חדר כושר

הקלות בתשלומי חשמל
הוצג לחברי הוועד המקומי מסמך ממחלקת הרווחה במועצה על הקלות בתשלומי חשמל לאוכלוסיות מיוחדות

כך שתובים העונים על הקרטריונים יפנו, החלטת הועעד המקומי להפיץ את תוכן המסמך לכלל תושבי היישוב
למועצה לקבל את ההטבה

וועדות ביישוב
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