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איחר- יחיאל אבגי :לא נכחו

נושא 1

ל "אוחיון שמואל עם מנכ, יחיאל אבגי וחבר הועד, ר הועד"הוצג לחברי הוועד המקומי על הפגישה שנערכה בין יו:סיכום

.2014 וכן תכנון תקציב 2013לגבי סיוע ובדיקת תקציב היישוב בשנת , קומא שרית' חגי רזניק והגב, המועצה

בדיקת ספרי היישוב וכן בבדיקת כל המסמכים , ח"שרית בפגישה עם רו' לצורך כך יש לאשר גישה חפשית לגב

.הרלוונטיים במשרדי היישוב

.שרית הוקצו לטיפול וסיוע חודש ימים' לגב

היא מבקשת להתעדכן בכל החלטה, יעל גרינברג יש צורך בשיתוף של כלל חברי הוועד בנושא, לדברי חברת הוועד

.בנדון

. מתן סיוע ליישוב- פגישות אלו נועדו לדבר אחד . הובהר כי לא מתקבלות החלטותבפגישות בנושא

.תועבר לחברי הוועד המקומי במידת הצורך, כל החלטה

.י כלל חברי הוועד לטפל בנושא מול המועצה"אוחיון שמואל הוסמכו ע, יחיאל אבגי וחבר הועד, ר הועד"יתר על כן יו

ח"שרית ולאפשר לה גישה חפשית למשרד הועד ולרו' החלטת חברי הועד המקומי לתמוך ולסייע ככל הנדרש לגב:החלטה

.2014 ותכנון תקציב 2013וזאת מתוך כוונה לסייע ליישוב בפתרון בעיית התקציב בשנת 

1: נעדרו 0:  נמנעו0: נגד4:בעד

נושא 2

:סיכום

. במועצה8/12/13הפגישה בתאריך . זעיר

:הילה שליש ולקבל עוד אינפורמציה כגון' יש לפנות מיידית לגב, היות וחברי הוועד המקומי לא יודעים במה מדובר:החלטה

?מה מקימים במקום? על איזה שטח מדובר

.לאחר קבלת התשובות יהיה ניתן להתייחס

1: נעדרו 0:  נמנעו0: נגד4:בעד

נושא 3
:סיכום

מתן הנחה למשלמים מראש לשנה (1
14הפעלת חדר הכושר לבני נוער מגיל  (2
העברת מנוי/אפשרות מכירת (3
תעריף לחיילי חובה (4

:החלטת הוועד המקומי הינה:החלטה

י וועדת הספורט" ע2013בדיקת גביית סכומי המנוי לחודש דצמבר . א

2014מותנה באישור תקציב - מתן אפשרות למנוי לשנה . ב

אין כל בעיה- מכירה של מנוי /העברה. ג

ללא עלות- חיילים  תושבי היישוב בשירות חובה בלבד . ד

 יכול להתאמן בחדר הכושר בתנאי שיציג אישור כשירות רפואית למאמן 120 ועד גיל 14כל מתאמן החל מגיל . ה

הכושר ולמזכירות הישוב

1: נעדרו 0:  נמנעו0: נגד4:בעד

19/11/13אושר פרוטוקול מתאריך 

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

: הוזמנו לישיבה

זימון לוועדת משנה
נסיס להקמת אזור תעשיה'ג' הוצג לחברי הוועד המקומי מסמך מוועדת המשנה לוועדת תכנון ובנייה לגבי דרישת חב

מנהלת כפר עדיאל- עדי גולן 

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

 2/12/13:  מתאריך2013פרוטוקול וועד מקומי אשלים 

:שעת פתיחת הישיבה

2013תקציב היישוב שנת 

:הוצג לחברי הוועד המקומי מסמך מוועדת הספורט לגבי מספר סוגיות לחדר הכושר
חדר כושר
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נושא 4
:סיכום

פגישה בנושא שכר נטליה - 21:00שעה , 5.12.13
וועדת משנה לתכנון ובניה - 17:00שעה , 8.12.13

ת"העברה לתמ, פגישה ביישוב בנושא גנים - 16:30שעה , 10.12.13
פגישה בנושא מועדון הנוער - 21:00שעה , 11.12.13

ל חברי הוועד משתתפים"בכל הפגישות הנ

נושא 5

:סיכום

יוצגו בפגישה עם אייל, לגבי שאר הדברים. י חבר הוועד רפי מזרחי"הנושא טופל ע, בנושא המחשב והמדפסת:החלטה

.5.12.13מור יוסף בתאריך 

0:נמנעו0:נגד5:בעד

טיפול בשער היישובנושא 6

הוצג לחברי הוועד המקומי את מורת רוחו של יעקב קלר ורעייתו לגבי האופן בו יעקב מסיים את הטיפול בשער :סיכום

היות ויעקב קלר ביצע טיפולים בשער היישוב. הוצג מסמך טיוטה שמיועד ליעקב קלר בנדון, יתר על כן. היישוב

.י הוועד המקומי"והנושא נמשך גם ע, שאול לוי, בסיכום עם מזכיר המועצה דאז

היינה - חלק מעבודתו . ל"י צה"בחצי משרה ומקבל תגמול חדשי ע, ל"י צה"ש שמונה ע"ישנו רב, כיום במצב הנתון

.אחזקת שער היישוב כאחד ממרכיבי הביטחון ביישוב ועל כן הוועד רואה בו כאחראי על אחזקת השער

.בטיפול בשער תקופה ארוכה, החלטת הוועד המקומי להוציא ליעקב קלר מסמך תודה על שירותו את היישוב:החלטה

0:נמנעו0:נגד5:בעד

הפעלת מועדונית לילדיםנושא 7

.אן ביליבוק בנושא מועדונית לילדים' הוצג לחברי הוועד המקומי את התכתובות של הגב:סיכום

פעילויות לפני יציאה לפוליןנושא 8

.הוצג לחברי הוועד המקומי לוח זמנים לפעילויות הנוער לפני יציאת המשלחת לפולין:סיכום

דוח צריכת מיםנושא 9

. 9741.73₪בסך כולל של , 2013הוצג לחברי הוועד המקומי דוח צריכת מים לחודשים ספטמבר אוקטובר :סיכום
.יש לבדוק את הנושא,  קוב668בסך של , הצריכה הינה גבוהה מדי, ארבל' י הדוח בשעון בסמוך למשפ"עפ

.או לבדוק פיצוץ בקו המים/יש לפנות לחברת מי רם לבדוק את שעון המים ו:החלטה
0:נמנעו0:נגד5:בעד

מסמך מתושבת היישובנושא 10

בעייה תברואתית של, בנושא אזור הבנייה הדרומי, נעה לוי, הוצג לחברי הוועד המקומי מסמך מתושבת היישוב:סיכום
.בעשיית הצרכים במהלך יום העבודה, הפועלים

או/בניית שירותים כימיים ו- לפנות למחלקת הנדסה במועצה ולחייב עם מתן ההיתר ; החלטת הוועד המקומי היינה:החלטה
.י הקבלן ובעל המגרש"כל פתרון אחר ע

0:נמנעו0:נגד5:בעד

היתרי בנייהנושא 11

הוועדה המקומית על היתרי בנייה שניתנו לתושבים חדשים , הוצג לחברי הוועד המקומי מסמך ממחלקת הנדסה:סיכום
.חסר בדוח תאריכים בהם הוגשו הבקשות ותאריכים בהם ידונו הבקשות, בכדי לקדם את הנושא. באזור הדרומי

.החלטת הוועד המקומי לפנות שוב למזכירת הוועדה ולבקש להשלים נתונים:החלטה
0:נמנעו0:נגד5:בעד

הנדסה' נושאים למנהל מחנושא 12

:ההנדסה במועצה בנושאים הקשורים אליו' הוצג לחברי הוועד המקומי את המיילים שנשלחו למנהל מח:סיכום
תשתיות באזור הדרומי. א

זימונים לפגישות
הוצג לחברי הוועד המקומי תאריכים לפגישות

מסמך רכזת חינוך בלתי פורמאלי
לגבי מספר נושאים שפורטו במסמך, נטליה איסקוב, הוצג לחברי הוועד המקומי את מכתבה של רכזת החינוך

xls.(1) 2.12.13פרוקוטול 16/12/201308:32 xls.(1) 2.12.13פרוקוטול 



תשתיות באזור הצפוני. ב
ערימות חול. ג
קול קורא . ד
שלטי בטיחות. ה
מתן היתרי בנייה.  ו
ע למגרשים"בעיית תב. ז
בריכת שחייה. ח

תופנה הדרישה ישירות לראש המועצה למציאת פתרון, ר הוועד המקומי"הנדסה מתעלם מפניות יו' היות ומנהל מח:החלטה
.בנדון

0:נמנעו0:נגד5:בעד

מזכיר וועד מקומיר וועד מקומי"יו

אשליםאשלים

               רשם

אוחיון יונה שמואליחיאל איבגי
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