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:לא נכחו

נושא 1

:סיכום

.בחודש בין עלות מאמן הכושר ובין המתאמנים ₪ 800קיים פער של כ

.ועדת הספורט תסגור את נושא שעות הפעילות מהבוקר לערב

10/3/14החלטת הוועד המקומי לבחון מחדש את הנושא בישיבת הועד הבאה בתאריך :החלטה

0:נעדרו0:       נגד5:בעד

נושא 2

:סיכום

.יש לפרסם מודעה דרך אתר המועצה, יתר על כן

0:נעדרו0:       נגד5:בעד

נושא 3
:סיכום

אריה תשתיות ופיתוח וגרפיטי, חשמל, הכולל בזק

:החלטה

0:נעדרו0:       נגד5:בעד

נושא 4
:סיכום

חברי הועד המקומי יעבירו תוך שבוע ימים הצעות לחבר, יש למלא ולהגיש את הטפסים למועצה האזורית:החלטה

למילוי הטפסים- שמואל אוחיון , הועד

0:נעדרו0:       נגד5:בעד

נושא 5

:סיכום

.באזור הדרומי

גנן לישובנושא 6

.כמו כן יש להוציא מסמך למכרז לגנן הישוב, הוצג את מכתבו של מאיר שטיימן לגבי העסקתו כגנן ביישוב:סיכום

החלטת הועד המקומי היינה :החלטה

להוציא מסמך למאיר שטיימן על דחיית הצעתו (1

.להוציא מסמך לאיתור גנן ליישוב (2

0:נעדרו0:       נגד5:בעד

הוצג לחברי הוועד המקומי את מסמך התמיכה למוסדות ציבור

ע"אישור תב
 מגרשים עם הבעיות  10- ע ל"הוצג לחברי הועד המקומי את מכתבה של שירה מור יוסף בנושא אישור תב

חדר כושר

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

24.2.14:  מתאריך2014פרוטוקול וועד מקומי אשלים 

:שעת פתיחת הישיבה

נעה לוי ועדו גולומב; חברי ועדת הספורט

נוהל תמיכות במוסדות ציבור

 33,223₪-הוצג לועד המקומי עלות תשלומי ספקים כ
תשלומים לספקים

גנן לישוב

.י ועדת ספורט על הבעייתיות בסכומים הנגבים מהמתאמנים"הוצג לחברי הוועד המקומי ע

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

10/2/14אושר פרוטוקול מתאריך 

.הוצג לחברי הועד המקומי את מכתבו של מאיר שטיימן לגבי הפעלתו כגנן ביישוב

: הוזמנו לישיבה

 33,223₪החלטת הועד המקומי היינה לשלם את התשלומים לספקים בעלות כוללת של 
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אשקוביות בישובנושא 7

הוצג לחברי הועד המקומי סטטוס איכלוס אשקוביות בישוב:סיכום

(כהן, פפוצה, דגן) אשקוביות מושכרות 3

 אשקובית ביטחון1

 אשקוביות לחצרן כאשר אחת מהן משמשת כמחסן לציוד2

עופרים,  אשקוביות לחינוך2

 אשקובית ריקה1

.י דרישתם"וזאת עפ' החלטת הוועד המקומי להעביר את האשקובית לילדי כתה ו:החלטה

.לרהט ולשדרג את המבנה, יש לבקש מהילדים לצבוע, יחד עם זאת

0:נעדרו0:       נגד5:בעד

פרוייקט תאורהנושא 8

י המועצה"הוצג לחברי הועד המקומי את מסמך מחלקת איכות הסביבה בנושא תאורת רחובות שמנוהל ע:סיכום

החזר מועדון לאחר קיום חוגנושא 9
.לא נקי- הוצג לחברי הוועד המקומי כי מועדון הישוב מוחזר לאחר קיום החוגים :סיכום

.החלטת הועד המקומי להוציא מסמך למפעילי החוגים על ניקיון המועדון בתום ביצוע החוג:החלטה

0:נעדרו0:       נגד5:בעד

חבר ועד הישובר וועד מקומי"יו

               רשם

שמואל אוחיוןיחיאל איבגי

אשלים אשלים
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