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נושא 1

.חברי הוועד המקומי הציגו את ההסתיגויות שלהם לגבי החוזה עם סייעות הגנים:סיכום

בין רונית סויסה לסייעות- נערך בין הוועד המקומי והסייעות ולא כפי הרשום - יש לתקן החוזה . א

.הוועד רשאי להפסיק את העסקת הסייעות ולא רונית סויסה-  בחוזה 6יש לשנות את סעיף . ב

מ"החלטת הוועד המקומי לאשר את החוזה עם תיקון הליקויים הר:החלטה

0:נמנעו0:נגד5:בעד

נושא 2

:סיכום

קיימת בעיה באחת המשאבות שאינה . חבר הוועד המקומי רפי מזרחי הציג כי הוא מטפל בנושא הנזילה:החלטה

.כיום עובדת משאבה אחת בלבד. עובדת ולא מצליחה לנקז את המים מחדר המשאבות

.אמורה להעביר הצעת מחיר לתיקון הנזילה" שירת האביב"כמו כן 

נושא 3
:סיכום

.יעל גרינברג התנדבה להיות נציגת היישוב והוועד בפרוייקט, חברת הוועד:החלטה

0:נמנעו0:נגד5:בעד

נושא 4
:סיכום

התקנת תמרורים במקומות בעיתיים ביישוב. ב

.הרכבת הספסלים ברחת בית הכנסת, השלמת עבודת חברת חשמל, הפסקת ביצוע תשתיות באזור הצפוני. ג

.י המועצה והקבלנים"כל הנושאים יטופלו לאחר חגי תשרי ע, ר הוועד המקומי"י יו"הנושא נבדק ע:החלטה

נושא 5

:סיכום
.חברי הוועד מתבקשים להעביר אליו נושאים

תיקון ליקויים במועדון נוערנושא 6

.הוצג לחברי הוועד המקומי כי נושא הליקויים הועבר לחשמלאי למתן הצעת מחיר לתיקון הליקויים:סיכום

התייחסות למסמך מתושבנושא 7

לגבי סוכות וניקיון - אן ביליבוק ' רפי מזרחי הציג כי הוועד המקומי לא התייחס למכתבה של גב, חבר הוועד:סיכום

יתר על כן לא הוקמה סוכה בחג וזאת מהסיבה שהנושא נפל בין הכיסאות בין וועדת תרבות לבין . היישוב

.גבאי בית הכנסת

תבדוק את הנושא ותעדכן את, יעל גרינברג נציגת הוועד בוועדת תרבות, החלטת הוועד המקומי שחברת הוועד:החלטה

נושאים לתקנון היישוב
.רפי מזרחי החל לאסוף נתונים ונקודות להכנת התקנון, חבר הוועד

:ההנדסה והתייחסותו' הוצג לחברי הוועד המקומי מספר נושאים הנמצאים בטיפול מנהל מח
.הנדסה במועצה' נושאים שהועברו לטיפול מח

חוזה לסייעות הגנים

.הוצג לחברי הוועד המקומי מייל משירן מוסקוביץ המבקשת נציג מהיישוב לפרוייקט הפרדה במקור
נציג היישוב לפרויקט הפרדה במקור

.תוכניות מים באזור הדרומי שיש צורך להעביר למי רם. א

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

23.9.13:  מתאריך2013פרוטוקול וועד מקומי אשלים 

:שעת פתיחת הישיבה

: הוזמנו לישיבה

נזילת מים בבריכת השחייה
.הוצג לחברי הוועד המקומי את המייל של בקו ביסמוט בנושא נזילת המים בבריכת השחייה

צ היישוב"רבש- זיו כוכב , מנהלת כפר הסטודנטים- עדי גולן 

9/9/13אושר פרוטוקול מתאריך 

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

0:נמנעו0:נגד5:בעד

מנהלת כפר עדיאל, י עדי גולן"נושאים שהועלו ענושא 8

עדי גולן והציגה מספר נושאים לחברי הוועד , לישיבת הוועד הנוכחית הצטרפה מנהלת כפר הסטודנטים:סיכום
:המקומי

.ל מטרופולין כאשר תתקיים"שיחה עם מנכ. א
 לא יהיה יותר2013החל מאוקטובר . ח לעמותת איילים" העביר השתתפות בפר2013היישוב בשנת העבודה . ב

.ח ביישוב ולכן יש לבדוק כיצד ניתן לנצל את כספי ההעברה מהוועד לעמותה"פר
הוועד אמור להציג את הנושא העיקרי להעברת , לטובת סיוע לקהילה- קיימת מילגה לשישה סטודנטים . ג

.מילגה לטובת היישוב
. בסמוך לקולנוע, להעביר את הפאב בכפר ממקומו הנוכחי למקומו החדש- קיים תכנון פיילוט . ד

.במידה והפאב יפריע לתושבים, מבקשת לבחון את הנושא
.כיצד מבוצע ומתי, קיימת דרישה של סטודנטים לרכוש מגרשים באשלים. ה

:י עדי גולן"להלן התייחסות הוועד המקומי לגבי הנושאים שהועלו ע:החלטה
.תוזמן כנציגת הכפר- ברגע שיקבע מועד , ל חברת מטרופולין"אמורה להתקיים פגישה עם מנכ. א
.יפגש עם עדי בנושא, ר הוועד המקומי כנציג וועדת חינוך"יו, לגבי שימוש בהשתתפות הוועד בפרח. ב
י חברי הוועד המקומי כי יש צורך בהקמת כתת לימוד"הוחלט ע, לגבי קבלת המילגה לטובת ילדי אשלים. ג

.לתיגבור כקבוצה לקראת בחינות הבגרות לתלמידי היישוב כפי שנעשה בעבר
הנושא , יחד עם זאת, הוועד המקומי מאשר העברת הפאב למקומו החדש בשיתוף פעולה עם מנהלת הכפר. ד

יטופל , במידה והעברת הפאב תפגע באיכות החיים (תנועה וכדומה, רעש)יבחן מבחינת נוחות לתושבים 
.מול מנהלת הכפר

יחד עם זאת כל סטודנט יכול להיצטרף . ע"קיימת בקשה לשינוי תב, כיום באשלים אין שטחים למכירה. ה
.ע היינו תהליך של כשנתיים"יש לזכור כי אישור תב.  לרשימת ההמתנה במזכירות היישוב

ל מטרופולין"פגישה עם מנכנושא 9

ל מטרופולין מבקש להגיע ליישוב לשוחח עם הוועד המקומי"מנכ, י דרישת הוועד המקומי"עפ:סיכום

.כאשר כל חבר וועד יגיע לפגישה עם נושאים, החלטת הוועד המקומי להעביר אליו תאריכים לפגישה ביישוב:החלטה
0:נמנעו0:נגד5:בעד

צ"נושאים משולחנו של הרבשנושא 10

:להלן הנושאים שהועלו על ידו. זיו כוכב, צ"לישיבת הוועד המקומי הוזמן הרבש:סיכום
מפתחות, סגירה/פתיחה, מדיניות לגבי השערים ביישוב. א
.תיקון פריצות בגדר באזור איילים ובכלל. ב
.שידרוג מערכת האזעקה במחסן נשקים. ג
כתת כוננות. ד
גנרטור גיבוי. ה

:להלן התייחסות הוועד המקומי לנושאים שהועלו:החלטה
חודש, צ"י הרבש"יערך פיילוט ע.  בבוקר6:00 ויפתח בשעה 19:30יסגר בשעה - לגבי שער הכניסה ליישוב . א

' סגירת שער היישוב מיום שישי בכניסת השבת ופתיחה ביום א
על כך שקבלנים העובדים מחוץ ליישוב לא יכנסו לאתר, צ למנהל אגף ההנדסה"יצא מסמך מפורט מהרבש. ב

מדובר בשערים בגדר. העבודה דרך היישוב ובכך למנוע משערי היישוב להיות פתוחים במהלך שעות היום
.ההיקפית של היישוב

תואמה פגישה עם מנהלת הכפר לפתרון, לגבי אותן פירצות בגדר היישוב בסמוך לכפר עדיאל ושער הפשפש. ג
הנושא

עם סיום. החלפת עמודים ובכלל זה גדר, מ גדר ביישוב" ק1-י המועצה ב"כיום נעשה טיפול ע, פירצות בגדר. ד
.העבודה יבחן מחדש הנושא

.כיצד ניתן לסייע, ט המועצה"יש לבדוק עם קב, לגבי שידרוג מערכת האזעקה במחסן נשק. ה
.ל והמועצה" תושבים האמורים להתחיל את התהליך מול צה10ביישוב מתנדבים כיום ,  כתת כוננות. ו
.בשלב ראשון" הונדה"צ יציג הצעות מחיר לרכישת גנרטור "הרבש, לגבי גנרטור גיבוי. ז

.צ היישוב בכל הנושאים הקשורים בבטחון היישוב ותושביו"הוועד המקומי מגבה את רבש
רשאי ויכול לפנות לגורמים הרלוונטיים כנציג היישוב והוועד המקומי בכל, מתוקף תפקידו, צ היישוב"רבש

.נושאי בטחון היישוב
0:נמנעו0:נגד5:בעד
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הקפות שניותנושא 11

במוצאי שמחת תורה, השנה יתקיימו ביישוב הקפות שניות:סיכום
מאיר סויסא, י רב המועצה"אחריות על ביצוע האמור היינה ע

.החלטת הוועד המקומי לפרסם לתושבי היישוב:החלטה
0:נמנעו0:נגד5:בעד

אשליםאשלים

               רשם

אוחיון יונה שמואליחיאל איבגי

מזכיר וועד מקומיר וועד מקומי"יו
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