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רפי מזרחי: לא נכחו

נושא 1

ש היישוב תופס את מקומה מר זיו כוכב אשר "רחל קלר רב'  שנים בהם הייתה הגב12לאחר תקופה של :סיכום

. ש היישוב"להיות רב- ל "י צה"נבחר במכרז ע

ש "ט המועצה מר מוטי זנה לנוכחים את תפקיד הרב"בפגישה אשר נערכה בישיבת הוועד המקומי הציג קב

.מעל עשור שנים, ש היישוב בהתנדבות"רחל קלר על התקופה בה הייתה רב' ביישוב וכן הודה לגב

ש היישוב בהתנדבות למעלה מעשור שנים ואיחל לה"רחל קלר על תפקידה כרב' הוועד המקומי הודה לגב:החלטה

.זיו כוכב, ש החדש"הצלחה ושיתוף פעולה עם הרב

.רחל קלר על פועלה ביישוב' י הוועד המקומי לרכוש שי מטעם היישוב לגב"כמו כן הוחלט ע

1: נעדרו0: נמנעו0: נגד4: בעד

נושא 2

:סיכום

המזכירה לאישור

החלטת הוועד המקומי לאשר את פרוטוקול בחירת מזכירה ליישוב וכן את חוזה העסקתה של המזכירה:החלטה

החדשה

1: נעדרו0: נמנעו0: נגד4: בעד

נושא 3

:סיכום

.יש להגדיר מחדש את שעות פתיחת המשרד ביישוב למתן שירות לתושבים

:י הוועד המקומי כי המשרד יפתח"הוחלט ע:החלטה

 למתן שירות לתושבים09:00-13:00בין השעות ' ה-'ימים א. א

17:00-19:00יפתח המשרד  בין השעות ', בכל יום ג. ב

2013ל יחל מחודש ספטמבר "השינוי בשעות הנ

1: נעדרו0: נמנעו0: נגד4: בעד

נושא 4

:סיכום

נושא 5

:סיכום

.או מתן המחאה לאותם בני הנוער שאין ברשותם חשבון בנק/וזאת בכדי למנוע עיכובים ו, במעטפה נפרדת

תשתיות אזור צפונינושא 6

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

: הוזמנו לישיבה

29.7.13אושר פרוטוקול מתאריך 

פרוטוקול בחירת מזכירה וחתימה על הסכם העסקה

הוצג לחברי הוועד המקומי את סיכום פרוטוקול בחירת מזכירה חדשה ליישוב וכן הסכם העסקתה של

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

12.8.13: מתאריך2013פרוטוקול וועד מקומי אשלים 

:שעת פתיחת הישיבה

זיו כוכב, רחל קלר, מוטי זנה

אזורי רישום לבתי הספר

ש היישוב"החלפת רב

כמו כן. הוצג לחברי הוועד המקומי על דרישה מהתושבים לפתוח את המשרד למספר שעות אחר הצהריים
שעות פתיחת המשרד

הוצג לחברי הוועד המקומי מסמך ממחלקת חינוך במועצה אשר פורסם לתושבים בנושא אזורי רישום

תשלום לבני הנוער
במזומן, כל אחד מבני הנוער קיבל שכר על עבודתו. 2013בני הנוער ביישוב עבדו בקייטנה במהלך חודש יולי 
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.12/8/13י סיכום עם המועצה התשתיות באזור הצפוני אמורות היו להתחיל בתאריך "עפ:סיכום

.עד להצטיידות הקבלן באמצעים, 18/8/13הנושא מתעכב עד לתאריך , מבדיקה עם מפקח המועצה

.החלטת הוועד המקומי לפרסם לתושבים עדכון על השינוי:החלטה

1: נעדרו0: נמנעו0: נגד4: בעד

קול קורא עמותת אייליםנושא 7

הוצג לחברי הוועד המקומי נושא קול קורא של עמותת איילים בנוגע להשכרת קראוונים בכפר עדיאל:סיכום

.הנושא הוגבל לצעירים מרמת נגב בלבד ולא לכל הארץ. ל העמותה"י מנכ"טופל ע

הצעות לגנןנושא 8

.כאשר ההצעות הינן מתושבי היישוב בלבד, הוגשו לוועד המקומי שתי הצעות עבודה למשרת גנן ביישוב:סיכום

.החלטת הוועד המקומי לדון בהצעות בישיבת הוועד הבאה על מנת לאפשר לכל חבר וועד לבדוק את ההצעות:החלטה

1: נעדרו0: נמנעו0: נגד4: בעד

העלאת מסי תושבנושא 9
יש להכין עבודת ניירת שתועבר, 30%לאחר החלטת הוועד המקומי להעלות את מיסי התושב עד לתיקרה של :סיכום

.למשרד הפנים

י הוועד המקומי כי חבר הוועד אוחיון שמואל ירכז את הנושא"הוחלט ע:החלטה

1: נעדרו0: נמנעו0: נגד4: בעד

הפעלת גן רימוןנושא 10
ר הוועד המקומי את המתווה שהוחלט עליו לגבי הפעלת גן רימון וההודעה להורים ולחברי הוועד "י יו"הוצג ע:סיכום

.את ההודעה ניתן לראות במשרדי היישוב. המקומי

ובשנת, השנה לבלוע את הצפרדע הזאת ולהיחנק אתה"חברת הוועד יעל גרינברג ביקשה לרשום בפרוטוקול :החלטה
"הלימודים הבאה יוחזרו הגנים לפיקוח ואחריות הוועד המקומי

.י הוועד המקומי לאמץ את המתווה שהוחלט עליו"יחד עם זאת הוחלט ע

1: נעדרו1: נמנעו0: נגד3: בעד

044קו שירות נושא 11

 בבוקר לבאר שבע ובכלל זה בסופי044הוצג לחברי הוועד המקומי את הבעייתיות בקו שירות מטרופוטלין :סיכום

.שאין מקומות לתושבי אשלים, שבוע

.י הוועד המקומי לפנות למנהל חברת מטרופולין בבאר שבע לבדיקת המצב והטיפול בו"הוחלט ע:החלטה

1: נעדרו0: נמנעו0: נגד4: בעד

הסעות לבתי הספרנושא 12

אחראי על ההסעות על הוצאת אוטובוס אחד, החינוך במועצה' הוצג לחברי הוועד המקומי מסמך ממח:סיכום

07:35לבית ספר משאבים מאשלים בשעה 

.החלטת הוועד המקומי לפרסם את השעות והמייל לתושבי היישוב:החלטה

1: נעדרו0: נמנעו0: נגד4: בעד

רישיון הפעלת בית עלמין נושא 13

על כך שהמועצה מפעילה את בית העלמין, הוצג לחברי הוועד המקומי את בקשתו של הרב מאיר סויסא:סיכום

ביישוב

.ולטפל בהתאם, יש לבדוק את משמעות הבקשה של הרב סויסא לעומק:החלטה

1: נעדרו0: נמנעו0: נגד4: בעד

13 8 12פרוקוטול 29/08/201323:11 .xls xls.13 8 12פרוקוטול 



מזכיר וועד מקומיר וועד מקומי"יו

אשליםאשלים

               רשם

אוחיון יונה שמואליחיאל איבגי

13 8 12פרוקוטול 29/08/201323:11 .xls xls.13 8 12פרוקוטול 



13 8 12פרוקוטול 29/08/201323:11 .xls xls.13 8 12פרוקוטול 



13 8 12פרוקוטול 29/08/201323:11 .xls xls.13 8 12פרוקוטול 



13 8 12פרוקוטול 29/08/201323:11 .xls xls.13 8 12פרוקוטול 



ר הוועד המקומי את המתווה שהוחלט עליו לגבי הפעלת גן רימון וההודעה להורים ולחברי הוועד "י יו"הוצג ע
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