
20:00

יעל גרינברג:לא נכחו

עדו גולומב- ועדת ספורט :הוזמנו

נושא 1

:סיכום

שאר המועמדים לתפקיד לא הגיעו לפגישה מסיבות אישיות

הוחלט לזמן את שאר המועמדים לישיבה, כמו כן. הוחלט לדחות את המועמד שהגיע, לאחר בחינת הנתונים :החלטה

.הבאה

1:נעדרו 0:    נגד4:בעד

נושא 2

:סיכום

.וקיימת אפשרות להחליפו

המבקש להפעיל את חדר הכושר ,  צרפתי מטר, הציג כי ישנו תושב אשלים, רפי מזרחי, חבר הועד המקומי

.כמפעיל עצמאי

.גיל אבימן הציג כי ישנו מאמן כושר מפיתחת ניצנה  שעלותו פחותה, מזכיר היישוב

י הועד המקומי יחד עם עדו גולומב שנציג ועדת הספורט ידבר עם צרפתי מטר לגבי הפעלת חדר הכושר "הוחלט ע:החלטה

.לשימוע בטרם סיום עבודתו כמאמן, חיים, הועד המקומי יזמן את מאמן הכושר הנוכחי, יחד עם זאת. כעצמאי

1:נעדרו 0:    נגד4:בעד

נושא 3
:סיכום

.י עדיפויות המועצה"ל מסר כי הנושא יטופל ע"והנ, ל המועצה"מנכ

.ס לסיוע בנדון"החלטת הועד המקומי שבאחריות ועדת הספורט לפנות לדרור הראל מהמתנ:החלטה

1:נעדרו 0:    נגד4:בעד

דוח מאזן תקציב ועד מקומינושא 4

 29,888₪הדוח הציג יתרה בתקציב של ,  של הועד המקומי2013מאזן שנת עבודה , ח"הוצג דוח רו:סיכום

.י צו המועצות האזוריות ולפרסם את הדוח לתושבי היישוב"י הועד המקומי לפעול עפ"הוחלט ע:החלטה

1:נעדרו 0:    נגד4:בעד

נושא 5
:סיכום

 322,793₪יתרה של , מצב חשבון בנק. א
 61722₪תשלום לספקים בסך של . ב
 ₪ 27,430והכנסות לקייטנה  ₪ 3814הוצאות לקייטנה בסך . ג

 ₪ 63,650הכנסות בסך  ₪ 56,452הוצאות בריכת השחייה בסך . ד

 8046₪הוצאות בסך  ₪ 3630הכנסות , מסיבת קיץ. ה

.הועד המקומי קיים פגישה עם מועמד לתפקיד

דוחות כספיים

שיפוץ מגרש הכדורסל
י גיל אבימן שהנושא עלה בפני"נמסר ע. עדו גולומב הציג את הבעייה במגרש הכדורסל ביישוב ושיש צורך בטיפול

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

7.7.14אושר פרוטוקול הישיבה מתאריך 

חצרן/מועמדים לתפקיד גנן

הפעלת חדר הכושר
נערכה פגישה עם מאמן חדר הכושר הנוכחי לגבי עלויות ההפעלה, חבר ועדת הספורט, י עדו גולומב"הוצג ע

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

21.7.14:  מתאריך2014פרוטוקול וועד מקומי אשלים 

:שעת פתיחת הישיבה

:הוצג לחברי הועד המקומי דוחות כספיים
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שימוע לעובדיםנושא 6

יש צורך , האמורים לסיים את עבודתם ולאור האמור לעיל, י הועד המקומי"ישנם מספר עובדים המועסקים ע:סיכום

.בביצוע שימוע

19:30 החל מהשעה 23/7/14החלטת הועד המקומי לזמן את העובדים לשימוע בתאריך :החלטה

1:נעדרו 0:    נגד4:בעד

צוות חשיבהנושא 7

.הוצג לחברי הועד המקומי תושבים אשר התנדבו לצוות החשיבה לקראת הקמת התחנות לאנרגיה סולארית:סיכום

.החלטת הועד המקומי לזמן את התושבים לפגישה ראשונה:החלטה

1:נעדרו 0:    נגד4:בעד

פגישה במשרד השיכון נושא 8

לקידום תחנת הכוח , ע אשלים"תתקיים פגישה בנושא תב, 15:30 - 14:00בין השעות , 2014 אוגוסט 3בתאריך :סיכום

.יש צורך בנציג מהיישוב. הגרעינית

.החלטת הועד המקומי להפנות את הבקשה לועדת תכנון שאחד מחבריה יהיה נציג היישוב:החלטה

1:נעדרו 0:    נגד4:בעד

חבר ועד הישובר וועד מקומי"יו

               רשם

שמואל אוחיוןיחיאל איבגי

אשליםאשלים
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