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  51פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מבוא מודיעים מס' 

  07/01/2015-יד תמוז התשעהיום רביעי  :תאריך

                  

 נוכחים:

 מון, יו"ר הועד וגב' אלישבע סול

 מר שלום שוורץ, חבר 

 , חברגולומבמר אלנתן 

 סולומון  קוקיגב' 

 ועד מקומי מנהלתגב' מימי וילנסקי, 

 :נעדרים

 גב' ניצה דוד

 

 נושאים :

 הנה"ח .1

 תוכנה + מס"ב .2

 שמות לרחובות .3

 מבני ציבור .4

 פסטיבל פסח .5

 עובד נקיון .6

 

 דיון והחלטות:

  :הנה"ח .1

כי בדקה מספר תוכנות לניהול כרטסת תושבים והנהלת חשבונות, מימי דיווחה 

כנה הומלצה על ידי והתהתוכנה שנמצאה מתאימה הינה תוכנת בשם חושן. 
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 5,500. מחיר חד פעמי לשימוש בתוכנה משה כהן שיש לו ניסיון בשימוש בתוכנה

. לפי ₪ 20,000. סך עלות הנהלת החשבונות השנתית המשוערת תעמוד על ₪

 לחודש. ₪ 700יב של תחש

 יש לבדוק האם נדרש מכרז לתפקיד מנהלת חשבונות.

 החלטה: הוסכם פה אחד.

 גביה בהוראת קבע. :מס"ב  .2

 הוחלט פה אחד.החלטה: 

  :שילוט .3

 הוחלט לבצע שילוט בכניסה לישוב ושילוט לכל בית אב. 

 עסקים יוכלו להזמין שילוט בתשלום.

 שיבחרו בין מספר חלופות נתונות. שבים,ישלח מכתב לתו

ולאפשר להם להשיב בו יוצעו מספר רעיונות לשלוח מכתב לתושבים  החלטה:

תוך שבועיים לגבי שמות הרחובות. להזמין שלט לכניסה עם מפת הישוב בה 

 יצויינו שמות הרחובות ומבני הציבור ולהזמין שלטים לבתי האב.

  מבני ציבור: .4

עם חמי דנון. בנוסף תשלח רשימת אירועים וציודים לכל מימי תקיים פגישה בנדון 

חברי הוועד. חברי הוועד מתבקשים להגיב ולקבוע מהו המחיר אשר יגבה עבור 

 כל אחד מן השימושים במבנים ובציודים. 

 :פסטיבל פסח .5

נדונו היתרונות והחסרונות של קיום היריד בישוב. מועד קיום היריד נקבע לי"ז 

. פגישת המשך לדיון בפסטיבל נקבעה 06/04/2015ול המועד ניסן יום שני של ח

 ליום חמישי הבא.

 עובד נקיון: .6

איש ניקיון. הוחלט ברב הצעות למכרז שהוצע למשרת  3-4מימי דיווחה כי הוגשו 

קולות לקבל את הצעתו של יחיאל מור אשר הייתה הזולה מכולם ולהעסיקו 

 ירה תתפרסם במייל ובאתר.במשרה. מימי תכין חוזה העסקה. הודעה על הבח

 


