
20:00

נושא 1

.2013י רפי מזרחי עלויות בריכת השחייה בקיץ "הוצגו ע:סיכום

 59050₪-הכנסות לבריכת השחייה הינן כ

 78500₪הוצאות בריכת השחייה הינן כ 

:2014מפעילי בריכת השחייה הציגו מספר נושאים שיש לטפל בהם לעונה , ביסמוט' משפ

תיקון גרנוליט (1

תיקון מדרגות (2

שמשיות (3

מיכל יומי (4

תיקון נזילות (5

מערכות השקייה (6

שערים+ סידור גדר היקפית  (7

פרגולה+ גלישת בריכת פעוטות  (8

7/10/13יערך דיון בוועד המקומי ב - 2014נושא טיפול ואחזקת בריכת השחייה בשנת :החלטה

.ביסמוט תחזיר את מפתחות המבנה החדש' משפ

0:נמנעו0:נגד5:בעד

נושא 2

:סיכום

.צ היישוב"רבש, י הוועד המקומי להפנות את הנושא לזיו כוכב"הוחלט ע:החלטה

יועבר מספר טלפון החברה לרפי לטיפול, כמו כן

0:נמנעו0:נגד5:בעד

נושא 3
:סיכום

.ניקיון היישוב ואכיפת חוקי המועצה, אחריות תושבי היישוב ואופי היישוב
.יכין טיוטא לתקנון שתועבר לאישור הוועד המקומי, רפי מזרחי, חבר הוועד המקומי:החלטה

.העברתו לאישור המועצה למתן תוקף חוקי- לאחר מכן 

0:נמנעו0:נגד5:בעד

נושא 4
:סיכום

.הוחלט לאשר אותה לחברת החשמל, לאחר עיון במפות ובדרישה:החלטה

0:נמנעו0:נגד5:בעד

נושא 5

25/8/13אושר פרוטוקול מתאריך 

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

: הוזמנו לישיבה

טלפונים לשער
.י כרמית שמספרי הטלפונים לא הועברו כולם בשינוי והחלפת המערכת"הוצג ע

בקו ביסמוט, רותי ביסמוט

.החדשה באזור הצפוני ובין תשתיות החשמל

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

9.9.13:  מתאריך2013פרוטוקול וועד מקומי אשלים 

:שעת פתיחת הישיבה

דרישת חברת חשמל

עלויות בריכת השחייה

מה, התקנון יפרט את הנושאים שבאחריות הוועד המקומי. י רפי מזרחי לגבי כתיבת תקנון ליישוב"הוצג ע
תקנון ליישוב

הוצג לחברי הוועד המקומי מפות ודרישת חברת חשמל לאשר את ביצוע עבודת החשמל ביישוב לתחנת השאיבה

תאורה בבית הכנסת
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:סיכום
.התקלה הייתה בארון החשמל של חברת החשמל אשר טופל על ידם. השנה

שיפוץ מתקני משחקיםנושא 6

,אחראי מטעם המועצה בנושא מתקני המשחקים, הוצג לחברי הוועד המקומי את מסמכו של דוד כהן:סיכום

.על האחזקה השנתית והעלויות לביצוע

יחיאל איבגי שוחח בנושא עם מר דוד כהן ומסר לו כי כיום אין ביכולת הוועד המקומי , ר הוועד המקומי"יו:החלטה

חברי הוועד המקומי. ועל כן האחריות מועברת למועצה למציאת פתרון, מבחינה כספית לטפל במתקנים

.ר הוועד"אימצו את החלטת יו

0:נמנעו0:נגד5:בעד

דוח ליקויי חשמל מועדון נוערנושא 7

י חשמלאי"הדוח הוכן ע. הוצג לחברי הוועד המקומי דוח המפרט את ליקויי החשמל במועדון הנוער ביישוב:סיכום

.המועדון יהיה סגור- נכון להיום עד אשר לא יטופל נושא החשמל  . מוסמך ומטעם המועצה

האחראי בנדון והבהיר כי המועדון, ס אופיר צימרינג"הציג כי פנה לעו, יחיאל איבגי, ר הוועד המקומי"יו:החלטה

לוועד המקומי אין בשלב זה תקציב לנושא ועל כן האחריות מועברת . ישאר סגור עד אשר יתוקנו כל הליקויים

.למועצה

.הצעת מחיר לתיקון הליקויים, יש לבקש מהחשמלאי עופר אלגרסי, יחד עם זאת

0:נמנעו0:נגד5:בעד

מסמך התייחסות למנהל מחלקת הנדסהנושא 8

הוצג לחברי הוועד המקומי את מכתבו של נתנאל כהן מנהל מחלקת ההנדסה על ביצוע התשתיות באזור :סיכום
.ודרישתו מהוועד המקומי על מדיניות לגבי פלישת תושבים לשטחים ציבוריים, הצפוני

ר הוועד המקומי המבהיר כי הוועד המקומי תומך בביצוע "החלטת הוועד המקומי לאמץ את מכתבו של יו:החלטה
יחד עם זאת אין לפגוע במצב הקיים במספר מקומות וזאת. י התוכניות המאושרות על פי דין"התשתיות עפ

.י גורמים רשמיים במועצה וביישוב"מתוך כך שאין לפגוע במשפחות ביישוב כתוצאה מתקלות העבר שנעשו ע
0:נמנעו0:נגד5:בעד

מסמך קידום היישובנושא 9

הוצג לחברי הוועד המקומי את מכתבו של ראש המועצה המבקש נתונים לגבי תושבים שרכשו מגרשים באזור:סיכום
.וסטטוס טיפול בהם (הרחבה)הדרומי 

ר הוועד המקומי יעביר לראש המועצה את הנתונים"הוחלט כי יו:החלטה
 משפחות את כל המגרשים100רכשו . א
 מגרשים הסמוכים לבתים הישנים 10-ע ל"ישנה עדיין בעיית תב. ב
. בלבד9-כאשר אושרו בפועל כ,  בקשות להיתר בנייה15-כיום הוגשו כ. ג

0:נמנעו0:נגד5:בעד

צ"נושאים משולחנו של הרבשנושא 10

צ"י זיו כוכב הרבש"הוצג לחברי הוועד המקומי מספר נושאים לטיפול שהועברו ע:סיכום

.החלטת הוועד המקומי היינה לזמן את זיו כוכב להציג את הנושאים בפני הוועד המקומי:החלטה
0:נמנעו0:נגד5:בעד

מזכיר וועד מקומיר וועד מקומי"יו

אשליםאשלים

               רשם

אוחיון יונה שמואליחיאל איבגי

י חבר הוועד אוחיון שמואל את השתלשלות האירועים והתקלות שהיו בחשמל בבית הכנסת בראש "הוצג ע
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