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נושא 1

הוצג שוב לחברי הוועד המקומי את נושא מזגן לחדר הכושר:סיכום

יש להוציא מסמך לשמואל ריפמן בנידון:החלטה

0:נמנעו0:נגד5:בעד

נושא 2

:סיכום

20:00 בשעה 1.8.13' , י הוועד המקומי לזמן את רונית סויסה ליום ה"הוחלט ע:החלטה

0:נמנעו0:נגד5:בעד

נושא 3

:סיכום

.בקייטנה הדריכו בני נוער מהיישוב וביצעו את ההדרכה בצורה טובה ואיכותית ביותר

 27,350₪ההכנסות מהקייטנה 

 34,524₪הוצאות הקייטנה 

 7,175₪-קיים פער של כ

נושא 4

:סיכום

כמו כן נושא הפעלת בריכת השחייה. ר הוועד המקומי"י יו"י הוועד המקומי לטפל בבעיית הביוב ע"הוחלט ע:החלטה

2013יעלה שוב בסוף חודש ספטמבר 

0:נמנעו0:נגד5:בעד

נושא 5

:סיכום

.להכין ולעשות ביישוב כבר בשנה הקרובה

המתווה שעליו יש לבנות את התכנית לחינוך הבלתי פורמאלי 

תוך איפיון מיקום הפעילות, אישור תכנית עד אמצע אוגוסט. א

'ו-'אישור מדריך לכתות א. ב

אייל מור יוסף- י המועצה "קידום מימון של שלושה חדשים ע. ג

.להורים וסיכום עלות ההורים- י הוועד המקומי והמדריכים "הצגת התכנית ע. ד

נטליה- הוצגה לחברי הוועד המקומי רכזת החינוך הבלתי פורמאלי שמחליפה את אייל אלכסנדר 

:החלטה

.רכזת החינוך החדשה

15.7.13אושר פרוטוקול מתאריך 

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

: הוזמנו לישיבה

גני ילדים

הוצג לחברי הוועד המקומי את נושא הגנים ביישוב והנושאים שיש לטפל בהם מול רונית סויסה 

.למשפחה ₪ 300אוגוסט בעלות של 

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

29.7.13:  מתאריך2013פרוטוקול וועד מקומי אשלים 

:שעת פתיחת הישיבה

נטליה, אייל אלכסנדר, אייל מור יוסף

בריכת השחייה

מזגן לחדר הכושר

י מנהלת הקייטנה"הוצג לחברי הוועד המקומי על פעילות הילדים וניהול הקייטנה ע
קייטנה ביישוב

כמו כן פנייה לתושבים לרכישת מנוי מוזל לחודש , י חבר הוועד המקומי על בעיית סתימה בביוב"הוצג ע

חינוך בלתי פורמאלי

כמו כן יבחנו דרישות השכר של. החלטת הוועד המקומי להתחיל בתהליך אשר נקבע בישיבת הוועד לעיל

י אייל מור יוסף ואייל אלכסנדר את השינוי שיש לבצע ביישוב בנושא החינוך הבלתי פורמאלי יש"הוצג ע
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0:נמנעו0:נגד5:בעד

הסעות לבתי הספרנושא 6

על ההכנות להסעות, מתאם הסעות במועצה-  הוצג לחברי הוועד המקומי את מכתבו של ישראל פרקש :סיכום

 ילדים בתיכון17+ ס יסודי " ילדים בבי52נכון להיום באשלים , ל הקרובה"לילדי היישוב לשנה

גנן ליישובנושא 7

בכדי לשמור על הנוי, י התחייבות המועצה והוועד המקומי"כיום היישוב נמצא בשלבי ניקיון סופיים עפ:סיכום

.וניקיון היישוב יש צורךבהוצאת מכרז פנימי

החלטת הוועד המקומי להוציא מכרז על משרת גנן:החלטה

0:נמנעו0:נגד5:בעד

ניקיון היישובנושא 8

.מבוצע ניקיון היישוב וכן גם תוקנה תקלת התאורה ביישוב, ל המועצה"י הסיכום עם מנכ"עפ:סיכום
.ל המועצה ביקש לאחר סיום הניקיון להוציא מסמך לתושבים"מנכ

ינה פפוצה'העסקת זנושא 9
מועדון ובית הכנסת ועל כן- ל היינם מבני ציבור "המבנים הנ, ישנם מבנים שמחוייבים ניקיון באופן שוטף:סיכום

פפוצה לנקות אותם' הוחלט לבקש מהגב

מועדון, החלטת הוועד המקומי היינה ניקיון הבית כנסת פעמיים בחודש בתיאום עם גבאי בית הכנסת:החלטה

. שעות חדשיות מאושרות לביצוע הניקיון6כ "סה, היישוב פעם בחודש בתיאום מזכירות היישוב

0:נמנעו0:נגד5:בעד

ה ליישוב/בחירת מזכירנושא 10
.ומחליפתה הזמנית היינה כרמית דידנר, תמי כהן אלחנתי ביקשה לסיים את עבודתה, היות ומזכירת היישוב:סיכום

. ה/ה קבוע/י הוועד המקומי להוציא הודעה לתושבים למשרת מזכיר"הוחלט ע
. נשים תושבות היישוב4הגישו את מועמדותן 

.5/8/13החלטת הוועד המקומי לזמן לראיונות אישיים את כל המועמדות עד ליום :החלטה
.בתום הראיונות תיבחר המזכירה הקבועה

0:נמנעו0:נגד5:בעד

מזכיר וועד מקומיר וועד מקומי"יו

אשליםאשלים

               רשם

אוחיון יונה שמואליחיאל איבגי
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               רשם
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