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נושא 1

:נושאים מגן הילדים- רונית סויסה , י רכזת החינוך לגיל הרך"הוצג ע:סיכום

הנושא בטיפול , קיימת בעייה בנושא הרכישות בגן רימון. י רונית סויסה"תקציב גן רימון נוהל ע, עד השנה. א

.רונית

.סיוע למשפחות במצוקה כסיוע לגנים, במועצה ₪ 50,000-קיים סכום של כ, לפי ידיעתה של רונית. ב

.הנושא בטיפול רונית סויסה

נושא 2

:סיכום

 ₪ 90בעלות של - הנחת נכה   (1

אפשרות לכרטיסיות (2

הקפאת מנוי (3

ניקיון חדר הכושר (4

עבור בני הנוער , לניסיון, תשלום לחודש אחד (5

י הסיכום של הוועד"אי תשלום מתאמן עפ (6

.מילוי החלטות הוועד המקומי בנושא התשלום (7

תאורה/מגרש כדורסל שיפוץ (8

.נציגי היישוב בפורום ספורט במועצה (9

:החלטת הוועד המקומי היינה:החלטה

.מותנה בהצגת תעודת נכה ואישור רפואי-  ₪  90אישור השתתפות נכים בעלות . 1

מאושרת הנפקת כרטיסייה . 2

מאושר הקפאת מנוי. 3

י המאמן ולא מנקה חיצונית"ניקיון חדר הכושר בשלב זה ע. 4

 ₪ 90בני הנוער יוכלו לשלםעבור חודש ניסיון אחד בעלות . 5

.יועבר אליו מסמך מהוועד המקומי, מתאמן שלא הסדיר את תשלום חדר הכושר. 6+7

2014ר "ידחה לתב- שיפוץ מגרש הכדורסל . 8

.נועה ועידו; חברי וועדת הספורט, נציגי היישוב בפורום ספורט המועצתי. 9

0:נמנעו0:נגד5:בעד

נושא 3

:סיכום

החלטת הוועד המקומי להפיץ את המסמך לתושבים:החלטה

0:נמנעו0:נגד5:בעד

2.12.13אושר פרוטוקול מתאריך 

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

: הוזמנו לישיבה

נושאים מוועדת ספורט

:נציגת וועדת הספורט מספר נושאים בנושא חדר הכושר, י נועה לוי"הוצג ע

נועה לוי, רונית סויסה

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

15.12.13:  מתאריך2013פרוטוקול וועד מקומי אשלים 

:שעת פתיחת הישיבה

גני ילדים

2014הוצג לחברי הוועד המקומי מסמך שיופץ לתושבים לגבי קבלת אישור תושב לשנת 
אישור תושב
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נושא 4

:סיכום

.החלטת הוועד המקומי להוציא מסמך התייחסות על בעיית תקציב ולכן היישוב לא יוכל להצטרף לפרוייקט:החלטה

0:נמנעו0:נגד5:בעד

נושא 5

:סיכום

.ח בנושא תקציב היישוב"ואצל רו

 ובכלל זה תשלומי2014יש להוציא לחגי רזניק מסמך המפרט על כך שאין הוועד המקומי יכול לקדם דבר לשנת :החלטה

. וזאת בניגוד לסיכומים2013ספקים עד סוף שנת 

0:נמנעו0:נגד5:בעד

ת"העברת הגנים לתמנושא 6

ת"י התמ"הוצג לחברי הוועד המקומי את סיכום הפגישה עם מיכל פריאל בנושא הפעלת הגנים ע:סיכום

2014להקפיא את הנושא עד לקבלת תקציב , החלטת הוועד המקומי בשלב זה:החלטה

0:נמנעו0:נגד5:בעד

פרוייקט התייעלות אנרגטית
.מ"לא כולל מע ₪ 3000הוצג לוועד המקומי מסמך מהמועצה לגבי השתתפות היישוב בפרוייקט בעלות של 

מזכיר וועד מקומיר וועד מקומי"יו

אשליםאשלים

הבראת היישוב

               רשם

אוחיון יונה שמואליחיאל איבגי

שרית ביקרה במזכירות היישוב. הוצג לחברי הוועד המקומי את ההתקדמות של שרית קומא בנושא סיוע ליישוב
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               רשם
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