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:לא נכחו

נושא 1

:סיכום

.על הוועד המקומי להחליט לגבי המשך הטיפול

במקביל, לטפל בעניין התושבים שטרם העבירו את התשלום, החלטת הועד המקומי לפנות לוועדת ספורט:החלטה

לא להכניסם לחדר הכושר

0:נעדרו0:       נגד5:בעד

נושא 2

:סיכום

 ₪ 4000-ו ₪ 2000,  1600₪ בעלויות DJהצעות מחיר להפעלת  (1

 תושבים43עבור  ₪ 2580-הוצג הכנסה עד למועד ישיבת הועד כ (2

כמו כן . י חברי וועדת תרבות לאירוע בנושא רכישת שתייה וכדומה"גיל הציג את הפניות שנעשו אליו ע

לפעילויות פורים לילדים- לטובת החינוך  ₪ 1000העברת סכום של 

:לאור האמור בסיכום הוחלט:החלטה

 ₪ 1600 בעלות של DJ-אישור ה (1

אישור רכישת שתייה מהצרכנייה ביישוב (2

.ללמידה וטיפול באירועים בעתיד, בתום מסיבת פורים לקבוע פגישה עם וועדת תרבות (3

0:נעדרו0:       נגד5:בעד

נושא 3
:סיכום

:החלטה

לבקשת דחייה- לפנות לאמיר אלחייק  (1

פנייה להתנדב לוועדת ביקורת, לפרסם לתושבים שוב (2

0:נעדרו0:       נגד5:בעד

יתרות חשבון בנק וספקיםנושא 4

הוצגו לחברי הועד המקומי יתרת חשבון בנק וחובות ספקים:סיכום

נושא 5
:סיכום

 מגרשים בבנייה14- מגרשים קיבלו היתר בנייה ו20 מגרשים רשומים במועצה שמתוכם 34כיום ישנם 

החלטת הועד המקומי לפנות למזכירת הועדה ולבקש דוח מפורט יותר:החלטה

.מועד העברת המסמכים לקבלת היתר בוועדה (1

מהי הסיבה שבגינה לא קיבל המגיש היתר בנייה (2

מועד בו נדונה הפנייה בועדה (3

24/2/14אושר פרוטוקול מתאריך 

חדר כושר 

:הוצג לחברי הועד המקומי

 ₪ 800 לפרוטוקול בנושא קבלת סכומי כסף עבור השלמה פער של 1סעיף , 24/2/14בהמשך לישיבת ועד מיום 

:היות והועד המקומי העביר פנייה לתושבים ולא היו מתנדבים יש לבצע

היתרי בנייה

וועדת ביקורת 

מסיבת פורים 

הוצג לחברי הועד פנייה מהמועצה להעברת שמות התושבים חברי וועדת ביקורת

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

10.03.14:  מתאריך2014פרוטוקול וועד מקומי אשלים 

:שעת פתיחת הישיבה

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

.הוצג לחברי הוועד המקומי דוח קבלת היתרי בנייה באזור הדרומי ביישוב
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0:נעדרו0:       נגד5:בעד

סיור בדק בבית הכנסתנושא 6

אורן אפשטיין, הוצג לחברי הועד המקומי כי נעשה סיור בדק בבית הכנסת יחד עם קבלן ביצוע:סיכום

למיטב הבנת חברי הועד המקומי הליקויים טרם תוקנו

י הקבלן"לבדוק סטאטוס טיפול ע, הנדסה' מח, יש לפנות למועצה:החלטה

0:נעדרו0:       נגד5:בעד

תשתיות באיזור הדרומינושא 7

סגנית , סיגלית יפרח' שמואל אוחיון את תוכן השיחה עם הגב, י חבר הועד"הוצג לחברי הועד המקומי ע:סיכום

:מנהל מחוז דרום במשרד השיכון בשני נושאים

(ע"בעיית תב)כיצד מפנים את התושבים עם המגרשים החדשים  (1

תשתיות ותאורה באיזור הדרומי (2

י הועד המקומי לידע את התושבים שניתן לקבל הפנייה לרכישת מגרש"הוחלט ע:החלטה

הנדסה במועצה' מנהל מח- גיל אבימן יטפל מול נתנאל , מזכיר הישוב, לגבי תאורת רחובות

0:נעדרו0:       נגד5:בעד

ע"הצגת תבנושא 8

 במועדון היישוב18:30 בשעה 23/3/14ע חדשה ליישוב בתאריך "הוצג לחברי הועד המקומי על הצגת תב:סיכום

חינוך בלתי פורמאלי/ מועדון נוער נושא 9
:הוצגו לחברי הועד המקומי מספר נושאים שיש לטפל בהם:סיכום

אישור קופה קטנה (1
בני נוער/ פעילות ילדים  (2
משלחת לפולין (3
דלתות וחלונות, תיקון ליקויים במועדונים (4

:החלטת הועד המקומי היינה:החלטה
נלי שחר ונטליה איסקוב במכלול הנושאים, לקבוע פגישת עבודה בין גיל אבימן (1
לבקש הצעת מחיר מאריק לרנר ויעקב קלר לתיקון הליקויים במועדונים (2

0:נעדרו0:       נגד5:בעד

לוכד כלביםנושא 10

גיל אבימן הציג לחברי הועד המקומי כי קיים חוק הכלבים ולועד המקומי אין שיקול דעת , מזכיר היישוב:סיכום

.בהזמנת לוכד כלבים ליישוב וזאת בעקבות המקרים האחרונים ביישוב

י המועצה בלבד"הפעלת לוכד הכלבים נעשית ע

גני ילדים ביישובנושא 11

 כאשר 2014-2015גיל אבימן הציג לועד המקומי על הפגישה עם ערן דורון לגבי הפעלת גני הילדים בשנת :סיכום

י המועצה בשלב הראשון"המגמה היינה שהגנים יופעלו ע

ערן דורון אמור לתת התייחסותו תוך שבוע ימים

ספריית היישובנושא 12

.מפעילות את הספרייה בהתנדבות יעל גרינברג והדר הראל, אורנה צרפתי נמצאת בחופשה' גב:סיכום

.נזילות מים ותאורת חירום שכלל לא עובדת (מקלט)התגלו במבנה הספרייה , כמו כן

ץ היישוב לדאוג לטיפול הליקויים במקלט"יש לפנות לרבש:החלטה

0:נעדרו0:       נגד5:בעד

גנן ליישובנושא 13
גיל אבימן הציג הצעה של מאיר שטיימן להיות גנן ביישוב, מזכיר היישוב:סיכום

החלטת הועד המקומי על פגישה עם גיל ומאיר בנדון:החלטה
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תאורת גדרנושא 14
תאורת הגדר בחלקו הדרומי של היישוב מושבתת, בעקבות הסופות האחרונות:סיכום

ש הישוב שידאג לטיפול בנדון"החלטת הועד המקומי לפנות לרב:החלטה

0:נעדרו0:       נגד5:בעד

פגישה- וועדת חינוך נושא 15
הוחלט על פגישה נוספת, בתום הפגישה בין וועדת חינוך לנציגי המועצה והוועד המקומי:סיכום

רפי מזרחי יבדוק ויעדכן את חברי הועד המקומי על פגישה נוספת, חבר הועד המקומי:החלטה

בריכת שחייהנושא 16
י גיל אבימן ורפי מזרחי את התוכנית להפעלת בריכת השחייה ביישוב"הוצג ע:סיכום

ביסמוט' בשלב ראשון יש לקבוע פגישה עם משפ

מועדונית לגיל הרךנושא 17
.יעל גרינברג כי המועדונית נסגרה מסיבות שונות וכיום אין פעילות, י חברת הועד"הוצג ע:סיכום

מעלה הצעה שהועד המקומי יקח עליו את הפעילות, כמו כן
:החלטת הועד המקומי היינה:החלטה

אן ביליבוק ורויטל סגל להחזיר את המבנה, לבקש מהמפעילות (1
י חבר הועד "ע, יש להעביר את הנושא לוועדת חינוך. אין הועד המקומי לוקח עליו את הפעילות (2

רפי מזרחי

0:נעדרו0:       נגד5:בעד

בית העלמיןנושא 18
יעל גרינברג כי בוצע גיזום עצים בבית העלמין ויש לפנות את הגזם, י חברת הועד המקומי"הוצג ע:סיכום

בפנייה לגנן לפינוי הגזם, ר הועד המקומי"י יו"י הועד המקומי שהטיפול ייעשה ע"הוחלט ע:החלטה

0:נעדרו0:       נגד5:בעד

ניוד כסף מתרבות לחינוךנושא 19
ממסיבת פורים לטובת וועדת חינוך לפעילות לילדי היישוב ₪ 1000ועדת תרבות ביקשה לנייד :סיכום

הועד המקומי החליט לאשר את בקשת וועדת תרבות:החלטה

0:נעדרו0:       נגד5:בעד

פריצה לבתים ביישובנושא 20

רפי מזרחי כי פרצו לאחד מבתי התושבים ביישוב, י חבר הועד"הוצג ע:סיכום

החלטת הועד המקומי לפרסם מסמך לתושבים על עירנות מוגברת ושמירה על הציוד הפרטי:החלטה

ביישוב כיום ישנם מספר רב של קבלנים ועובדי חוץ

0:נעדרו0:       נגד5:בעד

תקציב לפוריםנושא 21

לטובת כיבוד ₪ 700-800מן אשר אשר הציג בקשה לועד המקומי לקבלת תקציב של 'תורג, תושב היישוב:סיכום
לבית הכנסת במועד קריאת המגילה בחג פורים 

יש לפנות לרב המועצה בנדון, החלטת הועד המקומי לא לאשר את הבקשה:החלטה

0:נעדרו0:       נגד5:בעד

אשליםאשלים

חבר ועד הישובר וועד מקומי"יו

               רשם

שמואל אוחיוןיחיאל איבגי
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