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 vaadmekomi443@gmail.com, אימייל: 08-8560568טל/פקס  73122ד.נ. המרכז 

 

  11פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מבוא מודיעים מס' 

 147/20/- יום ראשון כ"ב תמוז התשע"ד :תאריך

                  

 נוכחים:

 מון, יו"ר הועד וגב' אלישבע סול

 מר שלום שוורץ, חבר 

 , חברגולומבמר אלנתן 

 מון, חברה וגב' שושנה סול

 , חברה דודגב' ניצה 

 גב' מימי וילנסקי, מזכירת ועד מקומי

 

 נושאים :

 כניסה לישוב .1

 חשבון בבנק הדואר .2

 תוכנה לניהול כרטיסי תושב .3

 מנה"ח למושב .4

 גביית חובות .5

 הרשאות וחתימות .6

 יפוץ חדר האוכלש .7

 מדיניות שימוש בשטחי ציבור .8

 דיון והחלטות:

ליולי התקיימה פגישה בנושא בנוכחות ראש המועצה  02בתאריך  כניסה לישוב: .1

מר שמעון שושן, נציגי מע"צ, רונן סער ונציגי הועד המקומי בראשות יו"ר הועד 

ך טווח. אלישבע סולומון. הוסכם שיעבדו על פתרונות לטווח הקצר ופתרון ארו
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-דו לנסיעה) לפני נאות קדומים(מנהרה הסדרת הנתיב ל –הפתרון לטווח הקצר 

 .בנוסף ידאגו להוסיף נתיב האצה להשתלבות חזרה לכביש לכיוון המושב ,סטרית

וונטיים סוכם כי ינסו להשיג מקק"ל ומשאר הגורמים הרל –פתרון לטווח הארוך  

ומשם למנהרה, נתיב זה יאפשר  אישור לסלילת כביש מהמושב לכיוון זגלמביה

במידה  כניסה למושב לנוסעים מכיוון מודיעין ויציאה לכיוון תל אביב מהמושב.

 יציבו רמזור.אינו ישים, ופתרון זה 

מימי נפגשה עם עו"ד עופר שפיר בנושא עתירה מנהלית לדברי  –עתירה מנהלית 

ב ע"י עו"ד שפיר. עו"ד שפיר יש סיכוי טוב לעתירה זו. סוכם כי א. נוציא מכת

עו"ד שפיר מוכן  –וניפגש איתו לקביעת המשך תהליך. עלות עתירה המנהלית 

 .  ₪ 15000-20000לקחת תעריף מאוד מוזל של בין 

  אנו בקשר רציף עם המועצה בנוגע לכניסה לישוב.

. מחכים לפרק זמן שעו"ד יחליט עד הוסכם –ישלח מכתב מעו"ד שפיר  החלטה:

עתירה תהיה בשיתוף המועצה וייעשה מאמץ לדרוש שהמימון שפונים למע"צ. ה

 יהיה על חשבון המועצה.

חשבון בנק הדואר משמש בסה"כ תושב אחד לתשלום מיסיו,  –חשבון בנק הדואר  .2

: סגירת חשבון החלטהמימי תדבר עם התושב הנ"ל ויוסדר ערוץ תשלום חלופי. 

 בנק הדואר.

תוכנת יישובית נותנת אפשרות לנהל את כרטיסי   -תוכנה לניהול כרטיסי תושב  .3

בים באופן עצמאי. בנוסף יש את המס"ב שנותן אפשרות לשלם דרך התוש

: רכישת תוכנת החלטההתוכנה בהעברה בנקאית ללא שימוש בפנקסי צ'קים. 

 מס"ב ייבחן ואז יוחלט לגביו.. ההיישובית או תוכנה דומה לניהול הכרטסת

מנהל שקול לרכוש תוכנה ולהעסיק ימי מציעה למ -מנהל חשבונות למושב .4

סדר גודל  -חודשיות (עלות צפויה   שעות 10 בהיקף משרה משוער שלחשבונות 

  .on lineכך שהמערכת תהייה מעודכנת  )₪ 500של 

 2014תושבים שיסדירו את החוב שלהם עד סוף ספטמבר  החלטה: –גביית חובות  .5

מחיקת כל  -תשלום מלוא החוב במזומן  יזכו בהפחתת הריבית לפי המתווה הבא:

הריבית. בפריסת תשלום, הפחתת ריבית בהתאם למספר התשלומים, ככל 

כפוף לחתימה על הוראת שמספר התשלומים קטן אחוז ההפחתה יגדל. ההסדר 
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שלום, מימי  -קבע והתחייבות לתשלום החוב כל חודש במלואו. חובות אבודים

. 2014החל מיולי  ₪ 120יופחת ל –שמירה  ואלישבע ישבו על הנושא הנ"ל. מס

ההחלטה תועבר  בכפוף לזה שכולם יירתמו לשלם שמירה במטרה לעודד תשלום.

 לעיון היועץ המשפטי לבחון את חוקיותה.

 חתימה.ה למורשה תתוסף : מימי החלטה –הרשאות וחתימות  .6

מ'  100 בתוכנית זו יהיה ,קיימת תוכנית לשיפוץ חדר האוכל –שיפוץ חדר האוכל  .7

מ' מטבח. השאלה העולה היא מה הייעוד של המבנה והאם יש צורך  150אולם + 

במטבח כל כך גדול או שאולי עדיף אולם גדול יותר. שינוי התוכנית הקיימת יגרור 

אדריכל ונחמה סילבר -: מימי תשב עם בועז כהןהחלטהעיכוב נוסף בשיפוץ. 

+ שירותים.  יותר + חדר חימוםבנושא שינוי התוכנית לעיצוב של אולם גדול 

 בתנאי שזה לא יגרור עיכוב רציני מדי ביישום התוכנית.השינוי יאושר 

 מימי תשב עם חמי דנון ותדון בנושא. –מדיניות שימוש בשטחי ציבור  .8


