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 22פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מבוא מודיעים מס' 

 04.02.16יום חמישי  תאריך:

 נוכחים:

 גב' אלישבע סולומון, יו"ר הועד 

 מר שלום שוורץ, חבר 

 מר אלנתן גולומב, חבר

  , חברהגב' ניצה דוד

 גב' מימי וילנסקי, מנהלת ועד מקומי

 , חברהגב' קוקי סולומון 

 נושאים :

 לגינון ציבוריתעריפי מים  .1

 טבלת מחירים למבני ציבור .2

 מחיר השתתפות באירועי תרבות אורחים/קרובי משפחה .3

 טיפול בחובות עדכונים והחלטות .4

 פסטיבל פסח .5

 2016תקציב  .6

 מוני מים למבנה ציבור .7

 

 דיון והחלטות:

התוכנית אושרה  -מימי סקרה את תכנית העבודה השנתית של הישוב  - 2016תקציב  .1

לבקשת שלום שוורץ  , סכום זה כולל את הירידים השנתיים.₪  650,000כבהיקף כספי של 

 . מימי הבהירה כי תקציב ₪ 220,000היקף הפעילות השנתית של המעון עומדת על  -
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 ₪ 18,850הורים בגובה  מתשלומיהמעון הינו תקציב סגור הבנוי על הכנסה חודשית 

 וההוצאות בהתאמה.

 

אישרה את העסקת חנה שוסטר כרכזת קהילה מימי דיווחה שהמועצה  - רכזת קהילה .2

הוחלט ימים.  3.5חנה תעבוד בהיקף של ,  העלות שכר אתבמקום גילי ניר. המועצה תשלם 

 להזמין את חנה לפגישת וועד כדי שתציג את פעילותה.

 

הוצגו הטפסים שיש למלא כדי להשיג תעריפי מים מוזלים. שלום )שטען  -לגינון מיםתעריפי  .3

 שהדבר נעשה בעבר( לקח על עצמו לטפל בנושא , למלא את הטפסים ולשלוח.

 

מימי הציגה בקשות של יחיאל לרכישת ציוד/עגלה,  - תכנית עבודה לאיש תחזוקה/גינון .4

נית עבודה כללית בה ימי שלישי ושישי בשלב זה התקציב לא אושר. כמו כן הוצגה תוכ

שלום יכין רשימת מטלות עבור איש  יום רביעי לתחזוקה ויתר הימים לגינון.יוקדשו לניקיון, 

 התחזוקה ויעביר למימי שתשבץ בתוכנית העבודה.

 יש למנוע כניסת ילדים מגינת הקקטוסים.

 מוניציפלית המחלקה בישוב עם המימי דיווחה על סיור שנערך 

 17פעלנו לקבל אישורי כריתה מקק"ל ואכן אושרה כריתת  -הישוב לטפל בכריתת עצים  על

 עצים.

 חרמש את כיוון שהישוב מתנגד ריסוס )להוציא שביל בטחון( יש ל -יש לטפל בעשביה 

 העשביה. מימי תשלח מכתב בעברית ובאנגלית לתושבים בבקשה שידאגו לטפל בגזם

 ובעשב בחצרות הפרטיות.

יש לטפל בשביל למטה למטה בשורה התחתונה, ממול הבית של שלום בתחתית המדרגות 

 וממול הבית של געס.

 

 ההועלתה בקשת וועד בית כנסת להחלפת מדפים בעזרת נשים. סוכם כי תחיל - בית כנסת .5

יבחן שנית הצורך. וספרים ישנים/בלתי שימושיים יועברו לגניזה. לאחר המיון  ,ייעשה מיון

 כמו כן הוחלט לתת עדיפות עליונה לצביעת הדק של בית הכנסת.
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שיתוף פעולה של הורים ילדים בחנה תארגן יום איכות הסביבה  - יום איכות הסביבה .6

והמועצה. הוצע לצבוע את מבנה חדר הנוער ועוד. חנה תכין תכנית עבודה מפורטת. נצפה 

 פשת פסח כדי שהילדים יוכלו לקחת חלק במבצע.כי יום איכות הסביבה יתקיים בחו

 

לשימוש  שקל 250של החזר הוצאות  ,הוחלט על תשלום אחיד - תשלום עבור מבנה ציבור .7

שקל בהתאם  350-500איש  100איש. לאירועים מעל  100במבנה ציבור לאירועים עד 

 למספר המשתתפים.

 

חובה להכשיר שטח חניה נוסף, להעמיק את הפרסום ולפנות לאוכלוסיות  - פסטיבל פסח .8

נוספות. פסטיבל פסח יתמקד בעיקר בילדים/משפחות לעומת פסטיבל סוכות שהתוכנית 

 רעיונות יועברו למייל הוועד. לצעירים. תתואם

 

  - חובות עדכונים והחלטות .9

 סגור

 

קו בעלות החלפת מוני המים של בית הכנסת ויחל והאגודההוחלט כי וועד מקומי  - מוני מים .10

 למונים מהודרים לשימוש בשבת. ושל מועדון הנוער

 

 סגור  .11

 

 אושר להתקין מעקה אחיזה ליד משפחת גולומב . - התקנת מעקה .12

 

 


