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נושא 1

:סיכום

:לבין הוועד המקומי, החלטה משותפת בין מפעילי הבריכה:החלטה

.2013 ספטמבר 8 ועד 2013 יולי 1הפעלת הבריכה החל מ. א

.חומרים וכדומה, עלות ביטוח. כולל ₪ 30,000-עלות כוללת לבריכת השחייה כ. ב

.י מתווה החוזה שנחתם עם הוועד המקומי"הבריכה תופעל לתושבי אשלים בלבד ולא עפ. ג

.ביסמוט' י הסיכום עם משפ"יועבר מסמך לראש המועצה לתקצב את בריכת השחייה עפ. ד

.יועבר מסמך לראש המועצה שאין צורך באישור משרד הבריאות היות ובריכת השחייה הינה פרטית. ה

.ביסמוט כל סוף חודש גרגוריאני' מ שיועבר למשפ"ללא מע ₪ 11,000עלות מפעילה היינה . ו

 20תקבל כרטיסייה של - כל משפחה שתרכוש מנוי . לתושבי אשלים בלבד ₪ 600זוג היינה /עלות משפחה. ז

. 100₪ניתן יהיה לרכוש כרטיסייה נוספת בעלות , בתום השמוש בכרטיסייה. כניסות לאורחיה

. 300₪- נה סטודנט /ה אלמן/עלות רווק. ח

.חינם- תושבי אשלים , חיילים בשרות חובה. ט

.נטו, לחודש ₪ 5000עלות מציל . י

. בישיבת הוועד המקומי2013שיחה על בריכת השחייה תתקיים בחודש ספטמבר . יא

0:נמנעו0:נגד5:בעד

נושא 2

:סיכום

2014 בשנת 30%העלאת מיסי תושב עד . א

2014מבנים בשנת , גביית ארנונה מאיילים. ב

.דרישה לקבל חובות מתושבים. ג

 115,000₪בסך של - אותו דבר , תקציב רבעון. ד

:החלטת הוועד המקומי:החלטה

.יש להוציא מסמך למועצה, 30% בסך של 2014מיסי תושב יועלו בשנת . א

.יש להוציא מסמך למועצה בנידון- גביית ארנונה . ב

.לסגור חוב- יש להוציא מסמך לחייבים . ג
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נושא 3
:סיכום

:החלטה

 18.64₪עלות מדריך צעיר 

101כל המדריכים ומנהל הקייטנה ימלאו טופס 

.לא יהיו רישומים- לאחר המועד שנקבע לרישום 

0:נמנעו0:נגד5:בעד

אייל אלכסנדר הציג לחברי הוועד המקומי את הנושאים בקייטנה
קייטנה ביישוב

3.6.13אושר פרוטוקול מתאריך 

נושא תיקצוב הבריכה וזמן הפעלת הבריכה,  בקו ורותי ביסמוט, י מפעילי בריכת השחייה"הוצג ע

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

17.6.2013: מתאריך2013פרוטוקול וועד מקומי אשלים 

:שעת פתיחת הישיבה

: הוזמן לישיבה

בריכת השחייה

2014 ו2013תקציב 
2014 ושנת 2013הוצג לוועד המקומי את נושא תקציב שנת 

4סעיף , 3/6/13החלטת הוועד המקומי לאשר את סיכום ההחלטה מישיבות הוועד המקומי מיום 

אוחיון שמואל, יעל גרינברג, נלי שחר, יחיאל אבגי, רפי מזרחי:נכחו בישיבה
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נושא 4
:סיכום

נושא 5

:סיכום

לניקיון היישוב ₪ 300פועלי ניקיון בעלות של 

:החלטה

0:נמנעו0:נגד5:בעד

טיפול במערכות ההשקייהנושא 6

,  12,000₪-י הוועד המקומי על הצורך בשיפוץ וטיפול במערכות ההשקייה ביישוב בעלות כוללת של כ"הוצג ע:סיכום

.במקום עלות הגנן, מבקש אישור 

.ר הוועד המקומי עם הצגת הצעות מחיר"החלטת הוועד המקומי היינה לאשר את המתווה של יו:החלטה
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פרוטוקוליםנושא 7

.יעל גרינברג הציגה שבכל החלטה ירשם שם המצביע והצבעתו, חברת הוועד המקומי:סיכום

:החלטה
1:נמנעו3:נגד1:בעד: בעד ההצעה

לא לאשר את הצעת יעל גרינברג- החלטת הוועד 

וועדת תרבות דיווחנושא 8

יעל גרינברג על הפגישה עם וועדת תרבות, י חברת הוועד"הוצגה ע:סיכום

.י הוועד המקומי שחברת הוועד יעל גרינברג תגיש התייחסות הוועד לנושאים"הוחלט ע:החלטה
0:נמנעו0:נגד5:בעד

מבצע סירוס חתוליםנושא 9
הוצג לחברי הוועד המקומי את המסמך לסירוס חתולים ביישוב:סיכום

תאורת גדרנושא 10
.הוצג לחברי הוועד המקומי שטרם טופל נושא תאורת הגדר ביישוב:סיכום

אשליםאשלים

פועלי ניקיון ביישוב

               רשם

אוחיון יונה שמואליחיאל איבגי

הוועד המקומי הצביע בנוגע להצעת יעל גרינברג 

.אין להשתמש בתקציב עד הרבעון הקרוב,  4000₪היינה , 2013הוצג לחברי הוועד המקומי תקציב שנת 

מזכיר וועד מקומיר וועד מקומי"יו

.י צורך"להזמין פועלי ניקיון עפ- החלטת הוועד המקומי היינה 

תקציב הסיפרייה

ר הוועד המקומי הציג כי הביא "יו. יעל גרינברג הציגה כי ראתה פועלי ניקיון ביישוב, חברת הוועד המקומי
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