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נושא 1

:סיכום

 נקבעה 2013 יוני 9בתאריך , י הוועד המקומי יחד עם המועצה האזורית"הוצג למאיר כי נושא תקציב היישוב מטופל ע

פגישה עם המועצה בנדון

נושא 2

:סיכום

אינה דולקת- יתר על כן תאורת הרחוב .  מטר2ולא בגודל '  מ1.5צרה בגודל של , מיכאל זייבל

י"יטופל ע- יתר על כן . החלטת הוועד המקומי לפנות למחלקת ההנדסה על כניסת תושבים לשטח הציבורי למתן פתרון:החלטה

.ועדת תכנון יישובית

0:נמנעו0:נגד5:בעד

נושא 3
:סיכום

:החלטה

0:נמנעו0:נגד5:בעד

נושא 4
:סיכום

:החלטה

0:נמנעו0:נגד5:בעד

נושא 5

:סיכום

:החלטה

0:נמנעו0:נגד5:בעד

ש ביישוב"רבנושא 6

.ש ביישוב"כן עדיין אינו יכול להיות רב-הוצג לחברי הוועד המקומי שזיו כוכב טרם קבל את שכרו ממשרד הביטחון ועל:סיכום

.תפנה ותקבע מועד לפגישה עם חברי הועדה, יעל גרינבר, החלטת הוועד המקומי שחברת הוועד המקומי

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

תשלום לגנן

פ"כניסה לשצ

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

3.6.2013: מתאריך2013פרוטוקול וועד מקומי אשלים 

:שעת פתיחת הישיבה

מיכאל זייבל, מאיר שטיימן : הוזמן לישיבה

כמו כןהמדרכה בסמוך לביתו של מר . מר מיכאל זייבל הציג כי ישנן משפחות אשר נכנסו לשטחים ציבוריים באזור הישן 

.י חברת הוועד המקומי שנעשה ניסיון לזמן את חברי ועדת תרבות לפגישה אתה והדבר לא עולה בידיה"הוצג ע
פגישה עם ועדת תרבות

הוצג לחברי הוועד המקומי את מכתבה של תמי כהן בנושא חזרה לעבודה ושכרה

יחד עם כרמית למשך שבוע ימים לחפיפה, 2013 יוני 9החלטת הוועד המקומי לקבל את תמי לעבודה החל מ (1

השכר של תמי לא יעלה וישאר אותו הדבר (2

ניתן לשלם בשני תשלומים. לילד ₪ 1300עלות קייטנה הינה  (3

20.5.13אושר פרוטוקול מתאריך 

קייטנה ביישוב

.מפסיק את עבודתו ביישוב-  ועל סמך כך2013י הגנן אי קבלת שכר מחודש מרץ "הוצג לחברי הוועד המקומי ע

8:30-13:30בין השעות . 29.7.13 ותסתיים בתאריך 1.7.13קייטנת היישוב תפתח בתאריך 

.תפנה ותקבע מועד לפגישה עם חברי הועדה, יעל גרינבר, החלטת הוועד המקומי שחברת הוועד המקומי

עלות גלובלי ₪ 14,000עלות מנהלת קייטנה עם עלות מעביד הינה  (1

 ₪ 14,000- עלות מעביד כ , עלות מדריכים (2

תמי כהן

 תשלומים4-משפחה עם שני ילדים ויותר ניתן לחלק את הסכום ל (4
 5000₪אחראי חינוך בלתי פורמאלי יבדוק את העלות של הפעלת הנוער מהיישוב בעלות של  (5
14:00 עד 8:00מנהלי הקייטנה יחלו את העבודה החל מהשעה  (6
'ועד כתה ו' העולים לכתה א, 6השתתפות הילדים מגיל  (7
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סטטוס פרוייקטיםנושא 7

:הנדסה במועצה' הוצג לחברי הוועד המקומי התייחסות מנהלת מח:סיכום

שיפוץ קיץ גניםנושא 8

על עיכוב במתן תקציב לשיפוצי קיץ לגנים, הוצג לחברי הוועד המקומי את תשובתה של מיכל פריאל מהמועצה:סיכום

ריפקינד' פניית משפנושא 9
הוצגה פנייתו של מר דוד ריפקינד על תקלת חשמל באזור הדרומי:סיכום

.והחשמל מנותק עקב תקלה בעמודי התאורה בגדר, יש לידע את מר ריפקינד כי הנושא נמצא בטיפול:החלטה
0:נמנעו0:נגד5:בעד

הכנסותנושא 10
חדר כושר ומסיבת שבועות, הוצג לחברי הוועד המקומי לגבי הכנסות בית הכנסת:סיכום

תאורת גדרנושא 11
הוצג לחברי הוועד המקומי את מכתבו של מוטי זנא על בקשת סיוע בתיקון קו החשמל ההיקפי של היישוב:סיכום

ממתינים לתקציב המדינה- תשתיות אזור צפוני . א

אוחיון יונה שמואליחיאל איבגי

מזכיר וועד מקומיר וועד מקומי"יו

אשליםאשלים

                          רשם

2013ז סוף יוני "מבנה בריכת שחייה לו. ב

חיבור חשמל אזור דרומי נמצא עדיין בטיפול. ג

מדרכות בסמוך לבית הכנסת עדיין בטיפול. ד

 ₪ 4397.67הוצאות למסיבת שבועות . א
בעיקר ללוחות יזכור,  3250₪תרומות לבית הכנסת . ב
 ₪ 1190הכנסות מחדר כושר . ג
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