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מאמן חדר הכושר- חיים 

מזכיר וועד מקומיר וועד מקומי"יו

אשליםאשלים

מחיים להעביר את ההכנסות לוועד המקומי

רשם
אוחיון יונה שמואליחיאל איבגי

הוועד המקומי יסייע לזיו בתפקידו ככל, ש היישוב"הוועד המקומי מאחל הצלחה בתפקידו של זיו כוכבי כרב

כאשר כל ההכנסות מחדר, חודשיים עם תלוש שכר  1600₪בעתיד מבקש חיים לקבל שכר מהוועד המקומי בכך של 

בכדי להפעיל את חדר הכושר. י מאמן חדר הכושר כי עליו לסגור את חדר הכושר וזאת מחוסר משתתפים"הוצג ע

המקומי

זיו כוכבי הציג לחברי הוועד המקומי את האופן בה הוא ראה את התפקיד וכיצד יעבור בשיתוף פעולה עם הוועד 

עם הגשת תוכנית חדשה של מאיר '  יום א17.2.2013החלטת הוועד המקומי לדחות את ההחלטה עד לתאריך 

גנן היישוב- מאיר שטיימן 

ספרנית היישוב- אורנה צרפתי 

ש היישוב הנכנס"רב- זיו כוכבי 

.מאיר שטיימן גנן היישוב הוזמן לפגישה להציג את דרישתו לתוספת בשכר

תוספת תמורה לגנן

:איחרו לישיבה

:הוזמנו לישיבה

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

 05/02/2013: מתאריך 2013פרוטוקול וועד מקומי אשלים 

:שעת פתיחת הישיבה

נלי שחר

הפעלת חדר כושר,ש החדש"הכרת הרב,חוזה עם הספרנית,תוספת לגנן: הישיבה כונסה לדיון בנושאים

:נכחו בישיבה

הגנן

אוחיון שמואל,יעל גרינברג,יחיאל אבגי,רפי מזרחי

:נעדרו מהישיבה

.מאיר הגנן הגיע ללא תוכנית המפרטת את דרישותיו ואת התמורה אליה מאיר מתחייב לתת ליישוב

.הנדרש

חדר כושר הפעלה

כאשר באחריות, לחודש ₪ 1600 החלטת הוועד המקומי לאמץ את בקשתו של חיים ולשלם את שכרו בסך של

 אורנה צרפתי מפעיל הספריה

לוחות זמנים ניקיון וכדומה, הוצג לאורנה צרפתי את נושא הפעלת הספרייה ביישוב כפי שרואה אותה הוועד המקומי

.הוועד המקומי מבקש לפתוח את הספריה לקראת חג פורים באירוע פתיחה

.פי חוק-ש יועבר דרך הוועד המקומי כאשר מהסכום אשר יועבר יופחתו כל ההפחתות על"כרב

.כך יובטח כי המתאמינים ישלמו את עלות השימוש בחדר הכושר, הכושר יועברו לוועד המקומי

הוועד המקומי כאיש אחד מאחל לאורנה צרפתי הצלחה בפתיחת הספרייה

הוצג לזיו כוכבי כי שכרו . ש החדש של היישוב זיו כוכבי ומילוי תפקידו"הוצג לחברי הוועד המקומי את הרב

ש היישוב"רב
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