
20:00

גיל אבימן:לא נכחו

נושא 1

:סיכום

.מכתב סיום עבודתו כמאמן כושר, יועבר אליו מסמך מהוועד המקומי בנדון וכן

:נעדרו 0:    נגד4:בעד

נושא 2

:סיכום

.לתקן את הפירצה בגדר- החלטת הועד המקומי לפנות לאריק :החלטה

:נעדרו 0:    נגד5:בעד

נושא 3
:סיכום

.בשלב זה יש ראיונות למועמדים למשרה

.ש מניצנה בתאום גיל אבימן"יהיו אחראים ש, לטיול לירושלים-החלטת הועד המקומי בשלב זה:החלטה

.לגבי שאר הפעילויות באחריות ועדת חינוך

:נעדרו 0:    נגד5:בעד

אישור- גדר ביטחון נושא 4

הוצג לחברי הועד המקומי צילום שטח גדר הבטחון החדשה מסביב לישוב  שיש לאשרו:סיכום

יחד עם זאת להציג הערה על חפיר שקיים כיום ויש צורך שיהיה , החלטת הועד המקומי לאשר את התוואי:החלטה

גם לאחר שינוי התוואי

:נעדרו 0:    נגד5:בעד

נושא 5
:סיכום

.לא היו נציגים מהיישוב מאחר ואף אחד מחברי ועדת תכנון לא יכל להגיע

חברה לפינוי נפלים- אחסון מכולות נושא 6

ימקמו את המכולות, חברה שאמורה לטפל בנפלים בשטחים המיועדים להקמת התחנה לאנרגיה סולארית:סיכום

.באזור בית העלמין

נזק לכבל החשמל- דוח שמאי נושא 7

 14,000₪הוצג לחברי הועד המקומי דוח שמאי על הנזק לכבל החשמל בעלות של :סיכום

מקורות' חשבונות מחבנושא 8

מקורות' ר הועד המקומי חשבונות של חב"י יו"הוצג ע:סיכום

.הנושא יועלה בישיבת הועד הבאה

.בוצע שימוע לפני סיום עבודתו ביישוב כמאמן כושר

השתתפות בפגישה בנושא תחנת כח גרעינית

.או אחראי לריכוז הנושאים/ישנן פעילויות לילדי היישוב דרך המועצה ובשלב זה אין מדריך ו

נלי שחר, אוחיון שמואל, יעל גרינברג,  רפי מזרחי,  יחיאל אבגי:נכחו בישיבה

21.7.14אושר פרוטוקול הישיבה מתאריך 

שימוע- מאמן כושר 

תיקון שער לכיוון בית העלמין
.הוצג מייל מתושב היישוב על פירצה בגדר היישוב לכיוון בית העלמין

הרשמה לטיולים

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

03.8.14:  מתאריך2014פרוטוקול וועד מקומי אשלים 

:שעת פתיחת הישיבה

התקיימה פגישה במשרד השיכון בנוגע לתחנת כח גרעינית

03.8.14פרוקוטול 19/08/201408:01 03.8.14פרוקוטול 



תשלום לבני הנוער שעבדו בקייטנהנושא 9

כיצד יש להעביר להם את השכר- בני הנוער שהדריכו בקייטנה ואין להם חשבון בנק :סיכום

: אפשרויות2החלטת הועד המקומי היינה :החלטה

להוציא המחאה על כל הסכום למנהל הקייטנה שיעביר את הכסף לבני הנוער במזומן. א

בועד המקומי לתשלום" למוטב בלבד"לבדוק אם קיימות המחאות ללא . ב

:נעדרו 0:    נגד5:בעד

תאורה בשכונה החדשהנושא 10

.הוצג לחברי הועד המקומי מייל מנתנאל כהן על התקנת עמודי תאורה באזור החדש:סיכום

.יש להוציא מסמך בנדון לנתנאל:החלטה

:נעדרו 0:    נגד5:בעד

ח"פגישה עם רונושא 11

 ביישוב17:00 בשעה 19/8/14-ח של הועד ב"הוצג לחברי הועד המקומי על פגישה עם רו:סיכום

עדכון חשבונותנושא 12

הוצג לחברי הועד המקומי עדכון בנושא חשבונות:סיכום

 790₪ סך של 2014חודש אוגוסט , הכנסות מחדר הכושר. א

 67,000₪: הכנסות ₪ 78,247: בריכת שחייה הוצאות. ב

 40703₪: הוצאות ₪ 38600: קייטנה הכנסות. ג

 307059₪ 31/7/14יתרה בחשבון בנק נכון ל. ד

 ₪ 45367: תשלומים לספקים. ה

מסמך מתושב היישובנושא 13

הוצג לחברי הועד המקומי מסמך שני מתושב היישוב על אי טיפול בנושא פסולת בניין וחוסר בתאורת רחוב :סיכום

באזור הדרומי

ל המועצה למתן פתרון סופי לבעיות"החלטת הועד המקומי היינה להציג את המסמך שוב למנכ:החלטה

:נעדרו 0:    נגד5:בעד

ועדות ביישובנושא 14

.על כך שיש להכין הגדרות תפקיד לועדות ביישוב, רפי מזרחי, י חבר הועד"הוצג ע:סיכום

.מצב של חוסר הגדרה לועדות מקשה על עבודת הועדה מול היישוב והועד המקומי

רפי מזרחי יכין טיוטא להגדרות תפקיד לוועדות השונות לצורך דיון , החלטת הועד המקומי היינה שחבר הועד:החלטה

בנושא

:נעדרו 0:    נגד5:בעד

בית כנסת ביישובנושא 15

;כגון, י תושב היישוב מספר נושאים הקשורים לבית הכנסת ביישוב"הועלו ע:סיכום

קומקום חשמלי (1

תה, קפה, סוכר (2

פ"כוסות חד (3

.יש צורך בניקיון בית הכנסת לפחות פעם בחודש, כמו כן

אושרה רכישה של ערכת  , כמו כן. ינה ולבקש ממנה לנקות את בית הכנסת'ז' החלטת הועד המקומי לפנות לגב:החלטה

.הקפה לבית הכנסת

:נעדרו 0:    נגד5:בעד

03.8.14פרוקוטול 19/08/201408:01 03.8.14פרוקוטול 



פגישת תושבים עם מזכיר הישוב  נושא 16

חברי הועד המקומי ותושבי היישוב מבקשים לפגוש את מזכיר הישוב. ליישוב יש מזכיר בשכר כבר מתחילת השנה:סיכום

.החלטת הועד המקומי לקבוע פגישה בין התושבים למזכיר היישוב:החלטה

:נעדרו 0:    נגד5:בעד

חבר ועד הישובר וועד מקומי"יו

               רשם

שמואל אוחיוןיחיאל איבגי

אשליםאשלים
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