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נושא 1

:סיכום

שעדיין נמצא מחוץ למקומו

:החלטה

1: נעדרו0: נמנעו0:נגד4:בעד

נושא 2

:סיכום

.כמו כן הוצגה רשימת הדרישות של גבאי בית הכנסת

 150₪יצא מייל לתושבים לרכישת נר זיכרון לנפטרים בעלות של , יתר על כן

נושא 3
:סיכום

:החלטה

.ותיקון הליקויים

1: נעדרו0: נמנעו0:נגד4:בעד

חינוך בלתי פורמאלינושא 4

.יש לבחון את נושא החינוך מחדש, י אייל מוריוסף שיש צורך לשנות את הקונספציה"הוצג ע:סיכום

.ר הוועד המקומי יכנס את חברי וועדת חינוך לבחון מחדש את נושא החינוך"החלטת הוועד המקומי שיו:החלטה

0: נעדרו0: נמנעו0:נגד5:בעד

קייטנה ביישובנושא 5

. ביישוב2013הוצג לחברי הוועד המקומי על ההכנות לקראת פתיחת הקייטנה בקיץ :סיכום

.'תעשה בדיקה לכלול את הילדים העולים מגן חובה לכתות א', ו-'הקייטנה לכתות א. א

8:00-13:00בין השעות ' ה-' בימים א2013 אוגוסט 1 ועד 2013 יולי 7הקייטנה תפעל בין התאריכים . ב

.לילד ₪ 1300עלות הקייטנה הינה . ג

.חלק מפעילות המועצה לילדי היישובים יכללו בתכנית פעילות הקייטנה. ד

אחראי על החינוך הבלתי פורמאלי יאתר מנהל קייטנה ויחל את הליך הכנת התכנים והמדריכים לקראת פתיחת . ה

הקייטנה

.הוועד המקומי פה אחד מאשר את האמור לעיל:החלטה

0: נעדרו0: נמנעו0:נגד5:בעד

י וועדות היישוב"הוצאת כספים ענושא 6

הוועדות מבצעות - למרות זאת . 2013הוצג לחברי הוועד המקומי כי הוועדות ביישוב תוקצבו בתקציב פעילות בשנת :סיכום

. פעולות ללא הצגת מספר הצעות מחיר לביצוע הפעילות

.י צורך"הוועד חוזר ומדגיש כי התקציב שאושר לוועדות הינו ציבורי ויש צורך במתן הצעות מחיר עפ

; קרי, באחריותו לעקוב אחרי ביצוע האמור, היות ובכל וועדה נמצא נציג הוועד המקומי, החלטת הוועד המקומי הינה:החלטה

.חברי הוועד המקומי העלו על נס את פתיחת בית הכנסת ובכלל זה את כל האירוע

.משפחת ביסמוט הציגה לוועד המקומי את הבעיות הקיימות בבריכת השחייה ומועד הפתיחה
בריכת שחייה

יש צורך לטפל בעץ ובספסל , י הוועד המקומי בסיוע המועצה"חלק מהליקויים בבית העלמין טופל ע

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

20/5/2013:  מתאריך2013פרוטוקול וועד מקומי אשלים 

:שעת פתיחת הישיבה

רותי ובקו ביסמוט, אייל אלכסנדר, אייל מוריוסף : הוזמן לישיבה

בית העלמין

בית הכנסת

החלטת הוועד המקומי לפנות למנהל מחלקת ההנדסה ולקבל ממנו את היעד הסופי לפתיחת הבריכה 

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

.יחיאל אבגי, ר הוועד המקומי"החלטת הוועד המקומי להמשיך לטפל בנושא בית העלמין בתיאום יו
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או התשלום לאותו אירוע/י חוק עוד בטרם תאושר הפעילות ו"קבלת הצעות מחיר עפ

0: נעדרו0: נמנעו0:נגד5:בעד

אירוע עמותת אייליםנושא 7

19:00-23:00בין השעות , 6.6.2013הוצג לחברי הוועד כי עמותת איילים מבקשת אישור לביצוע אירוע בכפר עדיאל בתאריך :סיכום

.החלטת הוועד המקומי לאשר ביצוע האירוע באיילים והעברת מסמך לתושבים:החלטה

0: נעדרו0: נמנעו0:נגד5:בעד

עלויות לגני ילדיםנושא 8

י "כל חברי הוועד בדעה כי העלויות אשר נקבעו ע. 2013-2014הוצג לחברי הוועד המקומי את השינוי בעלות לגנים בשנת :סיכום

.רונית סויסה הינן גבוהות מידי וקיים חשש להמשך פעילות הגנים

י הוועד המקומי במידה ויהיו "הנושא יטופל ע. אין לוועד המקומי כל סמכות לטפל בנושא, היות והגנים הינם פרטיים:החלטה

.פניות מההורים לוועד המקומי

0: נעדרו0: נמנעו0:נגד5:בעד

מזגנים לחדר הכושרנושא 9

 מזגנים2בחדר הכושר ישנם , כיום. הוצג לחברי הוועד המקומי מסמך מאורנה צרפתי על התקנת מזגן נוסף לחדר הכושר:סיכום

ס" כ1.5ס והשני " כ2.5-3אחד בגודל 

החלטת הוועד המקומי לדחות את הבקשה עקב מצוקה כלכלית בשלב זה וזאת למרות שראש המועצה הבטיח מזגן לחדר :החלטה

.הוועד ירכוש מאווררים, במידה ואכן חם מאוד. הכושר בעבר

0: נעדרו0: נמנעו0:נגד5:בעד

מזגן לספריהנושא 10

.מזגן- הוצג לחברי הוועד המקומי על תרומת ראש המועצה לספריה :סיכום

.החלטת הוועד המקומי להמשיך בטיפול לרכישת המזגן:החלטה

0: נעדרו0: נמנעו0:נגד5:בעד

היתרי בניה באזור הדרומינושא 11

הוצג לחברי הוועד המקומי על כך שחמישה תושבים חדשים קיבלו היתר בניה באזור הדרומי וישנן עוד עשר משפחות :סיכום

.הנמצאות בתהליך

הצעות מחירנושא 12

עלות הטיפול בעמודי . הוצגו לחברי הוועד המקומי הצעות מחיר לתיקון עמודי החשמל שנפלו בסופה האחרונה ביישוב:סיכום

 150,000₪-החשמל כ

.ט המועצה"ההצעות הועברו לקב

אוחיון יונה שמואליחיאל איבגי

מזכיר וועד מקומיר וועד מקומי"יו

                          רשם

אשליםאשלים
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