
20:00

נושא 1

י בקשת נתנאל "ההנדסה בוטלה עפ' מנהל מח, הפגישה שאמורה הייתה להתקיים בין הוועד המקומי לבין נתנאל:סיכום

מסיבות אישיות

נושא 2

:סיכום

עברו מטווח. נותר הרישום במשטרה, ל.ה.כל המתנדבים רשומים כבר בצ- כיתת כוננות  .א

מפתחות נמצאים ברשות, כולל השער סמוך לכפר עדיאל, כל השערים סביב היישוב נעולים במנעולים חדשים .ב

.ש ומזכירות היישוב"הרב

.עדי גולן, נמצא ברשות מנהלת הכפר, מפתח השער בסמוך לאיילים

ליישוב על- קבלן הפיתוח באזור הצפוני השאיר ערמות חול בסמוך לגדר ונוצר מצב בו ניתן לעבור מחוץ ליישוב  .ג

.הנושא עלה בפני מנהל מחלקת ההנדסה במועצה- גבי ערמות החול 

יש לבקש ממחלקת ההנדסה, י משרד הבטחון ומשרד השיכון"הוצגה תכנית הרחבת גדר היישוב באזור הדרומי ע .ד

.לפתח שביל הליכה בסמוך לגדר (ברני)

.שיש צורך לבחון מחדש את נושא נעילת השער בשבת, יעל גרינברג, י חברת הוועד המקומי"הוצג ע .ה

.'ש גם נושא אחזקת שער היישוב והטיפול בו בזמן תקלות וכדו"ר הוועד המקומי שבאחריות הרב"י יו"הוצג ע .ו

:החלטת הוועד המקומי:החלטה

.ש על פעילותו ביישוב"מברכים את הרב .א

.תועבר דרישת הוועד המקומי למחלקת ההנדסה, לגבי ערמות החול בסמוך לגדר .ב

סגירת השער בשבת לא מאפשרת כניסה של, השער ישאר סגור בשבת במתכונת הנוכחית, לגבי שער היישוב .ג

.או אורחים בלתי רצויים ליישוב/של מטיילים ו

.ש בנושא אחזקת השער"יצא מכתב הבהרה של הוועד המקומי לרב- לגבי אחזקת שער היישוב . ד

0:נמנעו0:נגד5:בעד

נושא 3
:סיכום

.ס רמת נגב יסייע בנושא בכל התחומים"הספורט במתנ
:התכנית היינה

הוצאת שאלון לתושבי היישוב על העדפות לספורט לילדים ומבוגרים כאשר הנתונים יתבססו על נתונים .א
שנצברו במועצה

:התכנית תכלול .ב
סיוע בגביית תשלומי מתאמנים (1
גיוס מתאמנים נוספים (2
הכנת קמפיין לחדר הכושר (3

4/11/13אושר פרוטוקול מתאריך 

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

: הוזמנו לישיבה

ש היישוב"עדכונים מרב
:ש היישוב הציג מספר נושאים ועדכן את הוועד המקומי"רב

סגל רויטל, אן ביליבוק, עידו גולומב, נועה לוי, זיו כוכב

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

19.11.13: מתאריך2013פרוטוקול וועד מקומי אשלים 

:שעת פתיחת הישיבה

הנדסה' פגישה עם מח

כאשר מחלקת, תושבי היישוב הציגו לחברי הוועד המקומי תוכנית להפעלת ספורט יישובי, נועה לוי ועידו גולומב
ספורט ביישוב
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:החלטת הוועד המקומי היינה:החלטה

מברכים את היוזמה של נועה לוי ועידו גולומב. א

.הוועד המקומי יסייע היכן שניתן לנועה ועידו בכל דבר שידרש. ב

וזאת מתוך ראייה שיש צורך לתת, 2014הוועד המקומי ישאיר את חדר הכושר פתוח עד לאמצע חודש ינואר . ג

.לעידו ונועה הזדמנות לבצע את השינוי בחדר הכושר

0:נמנעו0:נגד5:בעד

נושא 4
:סיכום

.אין מה לעשות ומסתובבים בחוסר מעש, 16:30החל מהשעה , ל"כיום לילדים בגילאים הנ
:תכניתן של אן ורויטל היינה

.הפעלת מקלט עם ציוד שיתקבל מההורים בהתנדבות בלבד. א
ה'פפוצ' במקלט הסמוך למשפ, 18:00 ועד השעה 16:30הפעילות תחל מהשעה . ב
הפעילות היינה למשך כל ימות השבוע מלבד ימי שישי ושבת. ג

.י אן ורויטל ומאחל להם הצלחה בהמשך הדרך"החלטת הוועד המקומי היינה לאשר ביצוע מועדון לילדים ע:החלטה

0:נמנעו0:נגד5:בעד

נושא 5

:סיכום

.יתר על כן שחשבון היישוב ביתרת חובה בבנק ולא יהיה ניתן להוציא כספים מחשבון הוועד המקומי

.בנושא התקציב, חגי רזניק, ל המועצה"ר הוועד המקומי למנכ"הוצג מכתבו של יו, כמו כן

.ל המועצה בנדון ולידיעת התושבים"החלטת הוועד המקומי להוציא מסמך למנכ:החלטה

0:נמנעו0:נגד5:בעד

מזכיר ליישובנושא 6

ל מתחיל את "ליישוב והנ (חיצוני)כי ישנה ידיעה על כך שנבחר מזכיר , יעל גרינברג, י חברת הוועד המקומי"הוצג ע:סיכום

.מדוע הוועד המקומי אינו מודע לכך. עבודתו ביישוב

.ושטרם נסגרו הנושאים עם המועצה והמזכיר המיועד, הובהר לחברי הוועד המקומי שקיים מהלך בנושא

.בשלב זה אין כל נושא להעלות בנדון היות והמועמד טרם נתן תשובה חיובית או שלילית בעניין ולכן יש להמתין

ר הוועד המקומי להמשיך לטפל בנושא מזכיר ליישוב"החלטת הוועד המקומי לתת ליו:החלטה

0:נמנעו1:נגד4:בעד

מרווה אבוטבולנושא 7

.הוצג לחברי הוועד המקומי את מכתבה של מרווה אבוטבול על יציאת לחופשה עד הלידה:סיכום

מועדון נוערנושא 8

.ההורים לא העבירו את הטפסים למחלקת הרווחה במועצה, בהמשך לנושא מועדון הנוער:סיכום

י"הוחלט ע, 4/11/13היות וההורים לא העבירו את המסמכים הנדרשים כפי שסוכם בישיבת הוועד המקומי מיום :החלטה
.הוועד המקומי להוציא מסמך לסגירת המועדון לאלתר

0:נמנעו1:נגד4:בעד

דרישת וועדת תרבותנושא 9

.לחנוכה ₪ 1000הוצג לחברי הוועד המקומי את דרישתה של וועדת תרבות לסכום של :סיכום

.החלטת הוועד המקומי לפנות לוועדת תרבות ולבדוק עבור מה הכסף כאשר ניתן להסתייע ברב המועצה:החלטה
0:נמנעו0:נגד5:בעד

מסמך מרשות המיםנושא 10

.בקשתן של אן ורויטל היינה תמיכה של הוועד המקומי במתן המקלט ואישור להתחיל בתהליך

הפעלת מועדון לילדים
. שנים6 עד 0תכנית לילדים מגילאי - י אן ביליבוק ורויטל סגל "הוצג לחברי הוועד המקומי ע

תקציב היישוב
.2013הוצג לחברי הוועד המקומי את המצב הגרוע בו נמצא הוועד המקומי והיישוב מבחינה תקציבית עד סוף שנת 
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. בעקבות חוק הבצורת2009הוצג לחברי הוועד המקומי מסמך מרשות המים על חוב של תושבי אשלים משנת :סיכום
לדבריהם יש להוציא מסמך , נעשתה פנייה לחברת מי רם לבדוק את הנושא.  63,000₪-הסכום הכולל היינו כ

ראשוני לרשות המים בנדון ולדחות את התשלום היות וישובים קהילתיים אחרים לא שילמו את הכסף 
.י חוק הבצורת"עפ

.החלטת הוועד המקומי להוציא מסמך מפורט לרשות המים:החלטה
0:נמנעו0:נגד5:בעד

מזכיר וועד מקומיר וועד מקומי"יו

אשליםאשלים

               רשם

אוחיון יונה שמואליחיאל איבגי
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