
20:00

רפי מזרחי:לא נכחו

נושא 1

:סיכום

.י החברה"שהוזמן ע- לשער ישנה בעיית חיישן 

נושא 2

:סיכום

20:30 בשעה 7/5/14החלטת הועד המקומי לזמן את חברי וועדת הספורט ומאמן הכושר לתאריך :החלטה

1:נעדרו0:      נגד4:בעד

נושא 3

:סיכום

שיש לממן  ₪ 150,000קיים פער של , י מזכיר היישוב"י התחשיבים שבוצעו ע"עפ. קבלת הגנים למועצה

ת "כמו כן הוצג שקיימת אופציה של קיבוצון לקבלת הגנים ביישוב במתכונת של נעמ.    מתקציב הועד המקומי

. עם החברה7/5/14נקבעה פגישה ב.    ו"וויצו

יום העצמאותנושא 4

מורן גנות מוועדת תרבות הציגה את פעילויות יום העצמאות:סיכום

זיקוקי דינור (1

מתנפחים (2

שתייה חופשית (3

שיערות סבתא (4

מ"כולל מע ₪ 10500עלות האירוע 

נושא 5

:סיכום

כולל תושבי אשלים, שימוש לכלל הציבור (1

שימוש רק לתושבי אשלים (2

מ" ללא מע10000עלות של  (3

ביסמוט לתושבי אשלים' החלטת הועד המקומי להעביר את בריכת השחייה למשפ:החלטה

:מזנון בבריכת השחייה

יועבר לבקו (1

יועבר למכרז (2

 נעדר1, אחד נמנע,  חברי ועד3- ביסמוט ' בעד העברת המזנון למשפ

1:נעדרו10:       נגד3:בעד

נושאים שוטפיםנושא 6

:נושאים שיש לטפל בהם' מזכירת היישוב העלתה מס:סיכום

: אופציות2ביסמוט בנושא בריכת השחייה הוצגו ' בפגישה עם משפ

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

28.4.14:  מתאריך2014פרוטוקול וועד מקומי אשלים 

:שעת פתיחת הישיבה

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

גני ילדים

חדר הכושר

אשר דחה את , הפגישה עם שמוליק ריפמן, מזכיר היישוב הציג לחברי הועד המקומי את נושא הגנים ביישוב

.מזכיר היישוב עדכן את חברי הוועד המקומי לגבי השבתת שער היישוב

בריכת שחייה

9.4.14אושר פרוטוקול מתאריך 

תיקון שער היישוב

.ביסמוט לועד המקומי כולל חוסר בתשלום' בהמשך למכתב של וודת הספורט ומשפ

28.4.14פרוקוטול 14/05/201408:11 28.4.14פרוקוטול 



תיקון מזגן המשרד (1

4תיקון מכשיר התמי  (2

החלטת הועד המקומי לתקן את אשר ניתן לתיקון במשרד בתיאום עם המזכירה:החלטה

1:נעדרו0:       נגד4:בעד

מפגש עם מיכל מויאלנושא 7

ממרכז הגישור במועצה, מיכל מויאל' התקיימה פגישה עם גב:סיכום

תחום אחריותו והטיפול שעושה המרכז לתושבי המועצה, מיכל הציגה את מרכז הגישור' הגב

פגיעה בכבל חשמלנושא 8

או עדכון לחברת הביטוח שלה על הפגיעה/טרם הגישה תביעה ו, שחברת סלעית, הוצג לחברי הועד המקומי:סיכום
.י חברת הביטוח"כל נושא התביעה טרם טופל ע, בעקבות כך. בכבל החשמל ביישוב

.ל החברה לצורך טיפול מול חברת הביטוח"מזכיר היישוב יפנה בשנית למנכ:החלטה

1:נעדרו0:       נגד4:בעד

חבר ועד הישובר וועד מקומי"יו

               רשם

שמואל אוחיוןיחיאל איבגי

אשליםאשלים

28.4.14פרוקוטול 14/05/201408:11 28.4.14פרוקוטול 



28.4.14פרוקוטול 14/05/201408:11 28.4.14פרוקוטול 



28.4.14פרוקוטול 14/05/201408:11 28.4.14פרוקוטול 



28.4.14פרוקוטול 14/05/201408:11 28.4.14פרוקוטול 



               רשם

28.4.14פרוקוטול 14/05/201408:11 28.4.14פרוקוטול 


