
 

 20:00: שעת פתיחת הישיבה

-מזכיר היישוב, מורית,מורן גנות ,  יעל גרינברג, רפי מזרחי, יחיאל אבגי: נכחו בישיבה
 גיל אבימן
 :לא נכחו

 ועדה סולארית, ועדת חינוך, ל המועצה"מנכ, בקו ביסמוט: הוזמנו

 

 :נושאים 

 עם שינוי לבצע בחינה נוספת של העברת 23/2/15אושר פרוטוקול ישיבת הועד מתאריך .1
 .הגנים לניהול הועד

 

 חינוך: נושא .2
י הועד ולאור עמדת ועדת חינוך "בהמשך לישיבה קודמת הבה הוחלט שארבעת הגנים יופעלו ע

סוכם כי תבוצע בחינה נוספת של נושא העלויות וכן תבוצע פגישה בשיתוף , שהוצגה לתושבים
 .ועדת חינוך למול מחלקת החינוך במועצה

 הנושא יוחלט לאחר הפגישה במועצה : סיכום
 0:   נגד5:                                 בעד

 

 הגדלת מיסי ועד: נושא .3
י בקו וחגי נושא של הקמת אגודה ישובית אשר תגבה תשלומי תושב שיופנו לרווחת "הוצג ע

 .התושבים  האגודה תפעיל ממיסים אלו את בריכת השחיה וכן שירותים נוספים עבור התושבים
הוצע בנוסף להפגש עם ראש המועצה ולהציג דרישה לקבלת חלק מהארנונה של הפרויקט 

 .דים"פ עקרון עיר הבה"הסולארי ע
במסגרת בחינה של נושא האגודה בישוב יזומן נציג רתמים להצגת הנושא לחברי : סיכום

 .הנושא יבחן משפטית, הועד
 

 הפרויקט הסולארי: נושא
הוצגה פעילות הועדה עד עתה והצורך בפגישה מסודרת במועצה בו לבירור סטאטוס הנושא 

הועדה תזמן פגישת הכנה טרם הפגישה עם ראש . ולהצגת עמדות הועד והועדה בפני ראש המועצה
. המועצה

מורית , יחיאל, גיל)ונציגי הועד  (ערן ורותי, בני, קלודין)לפגישה יזומנו נציגי הועדה הסולארית 
 (ורפי

 :סיכום
, תתקים ישיבה עם ראש המועצה בנושא בהשתתפות נציגי הועדה הסולארית ונציגי הועד

 .פגישה מקדימה תתקים ביום ראשון שלפני 

 

 

 

 כיכר הכניסה לישוב: נושא .4
י ועדת התכנון של " האפשרויות לתכנון מחודש של כיכר הכניסה לישוב שגובשו ע2הוצגו 

התכנון המועדף הינו הקטנת הכיכר הראשית ומיקומה באזור העמוס יותר מבחינת . המועצה
 .הפתרון יאפשר הרחבת האזורים הירוקים הסמוכים לכביש, תעבורה קרי בקרבת המזכירות

 .הועלה שוב הצורך בועדת תכנון אשר תפעל לקידום נושאי התכנון למול המועצה

 85512נ חלוצה מיקוד .אשלים ישוב קהילתי ד

 
 9/3/2015: מתאריך2015פרוטוקול וועד מקומי אשלים 

        



 :סיכום
 .הועד ינסה לגבש שוב את ועדת תכנון. בתכנון שהוצג' נבחרה אופציה ב

 0:   נגד5:                                 בעד

 
 
 

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

       אשלים          אשלים
 
 
 
 
 
 
 
 


