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נושא 1

לגבי המשך הפעלת, חיים יקובוביץ, הוצג לחברי הוועד המקומי על השיחה שנערכה עם מאמן הכושר של הישוב:סיכום

:הועלו בפניו מספר אופציות להמשך הפעלת חדר הכושר. חדר הכושר ביישוב

סגירת חדר הכושר. א

העלאת מחיר המנוי. ב

העברת האחריות והגבייה למאמן הכושר וסיוע הוועד בהפרש השכר. ג

פנייה לבני הנוער להשתתף באימוני הכושר. ד

שלושה חודשים-תשלום מראש למשתתף ל. ה

.על הוועד המקומי לקבל החלטה בין אחת או יותר מהאופציות שהועלו בפני מאמן הכושר

:החלטת הוועד המקומי היינה:החלטה

.אין לסגור אותו כלל- היות וחדר הכושר משמש את התושבים בשעות הפנאי לאימוני כושר ומקום חברתי . א

:יהיו מספר שינויים בחדר הכושר, לעומת זאת. ב

לחודש ₪ 150-ל ₪ 110-עלות למשתתף תעלה מ (1

לחודש ₪ 100-ל ₪ 90-עלות לסטודנט תעלה מ (2

לחודש ₪ 50- ' עד יב' עלות לבני הנוער מכתה י (3

אחת לשלושה חודשים- תשלום  (4

י מאמן הכושר"העברת דוח השתתפות ע (5

.כל אחד ₪ 120בני זוג המשתמשים בחדר הכושר ישלמו  (6

0:נמנעו0:נגד5:בעד

נושא 2

:סיכום

2013לחברי הוועד המקומי במהלך חודש אוקטובר 

נושא 3
:סיכום

.2013ת יגיע לישוב במהלך חודש נובמבר "נציג התמ, י סיכום עם המועצה"עפ. 2013-2014גני היישוב בשנת 

נושא 4
:סיכום

:החלטת הוועד המקומי היינה:החלטה

לפנות לגבאי בית הכנסת ולתאם אתו את המועד והתרומה לבית הכנסת- לגבי בית הכנסת . א

.וניקיון המועדון ₪ 500עלות של - שימוש במועדון . ב

0:נמנעו0:נגד5:בעד

נושא 5

:סיכום

10/17/2013

23.9.13אושר פרוטוקול מתאריך 

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

תקנון הישוב
הצגת הנושאים וטיוטה לתקנון תוצג . הציג את ההתקדמות בנושא תקנון הישוב, רפי מזרחי, חבר הוועד

מבקשים אישור מהוועד המקומי

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

7.10.13:  מתאריך2013פרוטוקול וועד מקומי אשלים 

:שעת פתיחת הישיבה

שימוש בבית הכנסת ומועדון היישוב

חדר כושר

ת להפעלת "לתאום פגישה עם נציג התמ, מחלקת חינוך- י החלטת הוועד המקומי בדבר פניה למועצה "עפ
ת"נציג תמ

משפחה ממשאבי שדה ביקשה להשתמש בבית הכנסת ובמועדון לקיים בר מצווה לילדיהם בעוד כמה חודשים

תאורה באזור הדרומי
הוצג לחברי הוועד המקומי את מכתבו של עודד ברזילי על סיום העברת קווי מתח לאזור הדרומי עד לתאריך 
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ל מטרופולין"פגישה עם מנכנושא 6

.שיועבר לתושבי הישוב- ל מטרופולין "הוצג לחברי הוועד המקומי את הסיכום עם מנכ:סיכום

ל המועצה"החלטת הוועד המקומי להפיץ גם לראש המועצה ומנכ:החלטה

0:נמנעו0:נגד5:בעד

ריחות רעים מהלוליםנושא 7

הוצג לחברי הוועד המקומי את המסמך שהועבר למנהלת מחלקת איכות הסביבה לגבי הריחות הרעים :סיכום

.מהלולים

מזכיר וועד מקומיר וועד מקומי"יו

אשליםאשלים

               רשם

אוחיון יונה שמואליחיאל איבגי
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