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נושא 1

ושינוי- עלה שוב נושא עלויות לחדר הכושר ,  לפרוטוקול1סעיף , 7.10.13בהמשך לישיבת וועד מקומי מיום :סיכום

 בתוקף7.10.13שאר הנקודות שהוחלטו כאמור בתאריך . העלויות בלבד

:החלטת הוועד המקומי לגבי העלויות בלבד:החלטה

 140₪מנוי ליחיד  (1

 90₪נוער /מנוי סטודנט (2

 260₪מנוי זוגי  (3

1: נעדרו0:    נמנעו0:    נגד4:בעד

נושא 2

:סיכום

.חבר הוועד רפי מזרחי היה אמור להציג את מכלול הנושאים לגבי בריכת השחייה. הבאה

הוחלט לדחות את הנושא . ואין אפשרות להציג את הנושאים לגבי בריכת השחייה, היות וחבר הוועד איננו:החלטה

.לישיבה הבאה

1: נעדרו0:    נמנעו0:    נגד4:בעד

נושא 3
:סיכום

אין כל חשש מקרינה, י המסמך והבדיקה של המחלקה לאיכות הסביבה"עפ. של חברת החשמל הסמוך לביתם

נושא 4
:סיכום

.דרך המועצה אזורית רמת נגב

נושא 5

:סיכום

:ועל כן ביקשו. לצרכי חזרות

אישור שימוש במועדון. א

עלות שימוש. ב

:החלטת הוועד המקומי היינה:החלטה

להענות לבקשה של חבורת הזמר ולסייע במועדון. א

לחודש ₪ 1000עלות שימוש במועדון היינה . ב
1: נעדרו0:    נמנעו0:    נגד4:בעד

הדרכות במועצהנושא 6

, תתקיים הדרכה במועצה בנושא2013 נובמבר 18בתאריך . המועצה האזורית הקימה אפליקציה לשימוש תושבי המועצה:סיכום

7.10.13אושר פרוטוקול מתאריך 

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

בריכת שחייה
רפי מזרחי לא השתתף בישיבה מסיבות אישיות ולכן נושא בריכת השחייה ידחה לישיבת הוועד, חבר הוועד

2013יתר על כן התשלום על ביצוע התיקונים יהיה על חשבון תקציב שיפוצי קיץ . הועבר לטיפולו של אריק לרנר

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

22.10.13: מתאריך2013פרוטוקול וועד מקומי אשלים 

:שעת פתיחת הישיבה

ליקויים בגני הילדים

עדכון- חדר כושר 

הוצג לחברי הוועד המקומי מסמך התייחסות מעודד ברזילי למשפחת ארבל על בקשתם לבדיקת קרינה מהשנאי
בדיקת עוצמת קרינה

נושא התיקונים. הוצג לחברי הוועד המקומי כי קיימים מספר ליקויים בגני הילדים כולל החלפת דוד שמש בגן פשוש

רפי מזרחי: לא נכחו

מועדון היישוב
במשך השנה ('יום ב)אחת לשבוע ביום קבוע , חבורת הזמר של מועצה אזורית מבקשת להשתמש במועדון היישוב
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במהלך כל היום  בהשתתפות נציגי הוועד המקומי

הפרדה במקורנושא 7

.כי החל תהליך ההדרכות ומתן פחי האשפה לפרוייקט הפרדה במקור, יעל גרינברג, י חברת הוועד המקומי"הוצג ע:סיכום

.ביישוב מסתבבים נציגי היחידה הסביבתית ומעבירים הדרכות למשפחות כולל פחי אשפה

2014תקציב נושא 8

. ואפילו יתכן ויקוצץ2013 תקציב היישוב יהיה כפי שהוא משנת 2014ר הוועד כי בשנת "י יו" הוצג לחברי הוועד המקומי ע:סיכום

.לכן יש צורך להערך לנושא.  מתקציבן12%- הולכת על מהלך של קיצוץ במחלקות המועצה בכ2014המועצה בשנת 

יעל גרינברג ואוחיון שמואל העלו כי יש צורך לפנות בצו שעה לתושבים ולגבות מהם סכום חודשי , חברי הוועד המקומי

.בשנה ₪ 200,000עד  ₪ 120,000תוספת לתקציב תהיה בין , לחודש למשך שנה שלמה ₪ 200ועד  ₪ 120בין 

;יחד עם גביית הכסף ינתנו הקלות לתושבי היישוב בתחומים. אלא ישירות לחשבון היישוב, הכסף לא יועבר דרך המועצה

.בריכת שחייה וכדומה, חינוך

יש , יחד עם זאת. ההצעה של חברי הוועד באה מהמקום שיש צורך להתחיל ולדאוג ליישוב ולא לסמוך על המועצה בלבד

.לכנס את התושבים בטרם קבלת החלטה סופית

; ח את כל ההוצאות וההכנסות של היישוב קרי"הציע להציג למועצה באמצעות רו, אבגי יחאיל, ר הוועד המקומי"יו

.עלות אחזקת היישוב במשך שנה אחת

,במידה והדוחות לא יעזרו. נציג היישוב במליאת המועצה, את הדוח יש להציג למועצה באמצעות הוועד המקומי וכן

.יש לפנות לתושבי היישוב כמוצא אחרון

להציג למועצה- ר הוועד המקומי ולהכין דוחות עלות יישוב "לאמץ את החלטת יו, החלטת הוועד המקומי בשלב זה:החלטה

1: נעדרו0:    נמנעו0:    נגד4:בעד

מחאת התושביםנושא 9

והעברת גרעין הראל מאשלים לתחומי , חברי הוועד המקומי מברכים את החלטת ראש המועצה על השינוי בהחלטתו:סיכום

קטני כגדולים ואת צוות הפעולה על היוזמה הנחישות, הוועד המקומי מברך את כלל תושבי אשלים, יחד עם זאת. המועצה

.והאחדות של תושבי היישוב במחאה ובארגון

. שנה לא הייתה אחידות למטרה אחת וכאיש אחד התייצבו כלל תושבי היישוב לפתרון הולם לתושבים20-מזה כ

מסיבת פתיחת שנה בכפר עדיאלנושא 10

.7/11/13הוצג מייל ממנהלת כפר עדיאל על אירוע מסיבת פתיחת שנת הלימודים האקדמית בכפר עדיאל בתאריך :סיכום

.מבקשים את אישור הוועד המקומי
.החלטת הוועד המקומי לאשר את ביצוע האירוע במגבלות החוקיות:החלטה

1: נעדרו0:    נמנעו0:    נגד4:בעד

קלר' מכתב ממשפנושא 11

.הוצג לחברי הוועד המקומי את מכתבו של דניאל קלר לגבי המצאות טרמיטים בשביל מחוץ לביתו:סיכום

.כי הטרמיטים יוצאים ממקומם עם תחילת העבודות בקרקע הן בבניה והן בתשתיות, קלר' יש להחזיר התייחסות למשפ:החלטה
.לגבי התשתיות אין פתרון הולם. יש לרסס את החצר והבית באופן פרטני, בכדי שהטרמיטים לא יגיעו ויפגעו בבתים

1: נעדרו0:    נמנעו0:    נגד4:בעד

ניקיון הרחובותנושא 12

.רויטל סגל על אי ניקיון הרחובות והמדרכות ביישוב' הוצג לחברי הוועד המקומי את מכתבה של גב:סיכום

.י הוועד המקומי"רויטל סגל שהנושא יטופל ע' החלטת הוועד המקומי להוציא התייחסות לגב:החלטה

1: נעדרו0:    נמנעו0:    נגד4:בעד

מזכיר וועד מקומיר וועד מקומי"יו

אשליםאשלים

               רשם

אוחיון יונה שמואליחיאל איבגי
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