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נושא 1

יש להמתין, יחד עם זאת. חברי הוועד המקומי מברכים את עבודתה של שרית קומא בסיוע ליישוב בנושא התקציב:סיכום

.לישיבה עם ראש המועצה, 5/1/2014-עד ה

יחיאל אבגי, ר הוועד"נציג היישוב בפגישה הינו יו

נושא 2

:סיכום

.יש להוציא מסמך סיכום פגישה עם מנהל מחלקת ההנדסה:החלטה

0:נמנעו0:נגד5:בעד

נושא 3
:סיכום

יחד עם זאת יש למצוא את הדרך לסייע לו בכלי עבודה
.הוועד המקומי יעשה מאמצים לגייס כסף לסייע לגנן ברכישת כלי עבודה:החלטה

0:נמנעו0:נגד5:בעד

נושא 4
:סיכום

עם ההורים

5/1/14-החלטת הוועד המקומי להמתין עם ההחלטה עד לסיום עבודתה של שרית קומא ב:החלטה

0:נמנעו0:נגד5:בעד

נושא 5

:סיכום

.תוגש תלונה למשטרה על פריצה למבנה ציבורי, כל פעם שתהיה פריצה במבנה, החלטת הוועד המקומי:החלטה

0:נמנעו0:נגד5:בעד

מועדון היישובנושא 6

והעלות אשר ניגבת מהתושבים אינה עולה בקנה אחד, לאחרונה נעשה שימוש במועדון היישוב לארועים פרטיים:סיכום

'ניקיון וכו, מים, חשמל; עם ההוצאות על המועדון קרי

לתושבים ₪ 500עם ערבות של  ₪ 200עלות שימוש . א

.לא יגבה תשלום כלל מהמפעיל- או למבוגרים /כל פעילות שתבוצע לילדים במועדון ו. ב

.י הוועד"י מנקה שנשכרה ע"י מבצעי הפעילות ולא ע"ניקיון המועדון יבוצע ע. ג

.החלטת הוועד המקומי לאמץ את האמור בנושא המועדון:החלטה

0:נמנעו0:נגד5:בעד

מועדון נוער
.הוצג לחברי הוועד המקומי שבני הנוער פורצים למבנה עופרים בכדי לשבת במקום ולא במועדון

ו ותכנית הפעילויות שגובשה-מועמדת לתפקיד רכזת חינוך לגילאי א, הוצג לחברי הוועד המקומי את הילה זגורי

התייחסות לעבודתה של שרית קומא

.גנן מבצע את עבודתו בצורה טובה עם האמצעים הדלים העומדים לרשותו/הציגו כי החצרן, חברי הוועד המקומי
חצרן/העסקת גנן

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

30.12.13:  מתאריך2013פרוטוקול וועד מקומי אשלים 

:שעת פתיחת הישיבה

ו-רכזת חינוך א

: הוזמנו לישיבה

דוח ביצוע תשתיות
הוצגה לחברי הוועד המקומי טבלה המרכזת את כלל התשתיות ביישוב

מועמדת להדרכה בחינוך-הילה זגורי, רכזת החינוך-נטליה איסקוב

15.12.13אושר פרוטוקול מתאריך 

אוחיון שמואל, יעל גרינברג, נלי שחר, יחיאל אבגי, רפי מזרחי:נכחו בישיבה
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שעת סיפורנושא 7

 ילדים15-השתתפו כ. 30/12הוצג לחברי הוועד המקומי שבספרייה ביישוב התקיימה שעת סיפור בתאריך :סיכום
.יש ליזום עוד ארועים כדוגמאת שעת הסיפור. שנהנו מהארוע

אשליםאשלים

               רשם

אוחיון יונה שמואליחיאל איבגי

מזכיר וועד מקומיר וועד מקומי"יו
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