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 23פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מבוא מודיעים מס' 

 2016מרץ  31 חמישי יום 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

 נושאים :

 22אישור פרוטוקול  .1

 עדכון שוטף .2

 2016תקציב  .3

 הערכות ליריד .4

5.  

 דיון והחלטות:

 הפרוטוקול אושר ע"י המשתתפים,  - אישור פרוטוקול 

 וטרם טופל. היה אמור לטפל בטפסי ההנחות למיםששלום שוורץ תזכורת ל

  502,735 - 2016לשנת וועד מקומי  הוועד אישר את תקציב - 2016תקציב ₪. 

  עדכון שוטף 

 2,000מחיר להתקנת דלת בצד האחורי של אהל הנשים בסך מימי דיווחה כי קבלה הצעת 

 . הודגש כי יש לתקן את הדק בקצה ולהזמין את הדלת מתקציב בית כנסת. ₪

הוחלט להתקין מאחז יד על פי הצעת מחיר שהתקבלה מיאיר קבלן. אלנתן צריך  -מאחז יד 

 גות.להנחות כיצד להתקין את המאחז בגלל המצאות הספסל בצד ימין של המדר

 



 
 

 

  7312200 המרכז ד.נ. מודיעים מבוא

 vaadmekomi443@gmail.com 08-8560568 : /פקסטלפון

www.mevo-modiim.com 

 

  

  

  

  

  

מימי דיווחה כי לפי דברי הקבלן יש לפרק את קיר התמך אשר נמצא בסכנת קריסה ולא ניתן 

 לבצע ביטון בלבד . סוכם כי אלנתן יבחן את הסוגיה ויתן את המלצתו בנדון.

לתת ארוחת סוכם כי  -דווח על הערכות לקראת יום איכות הסביבה  -יום איכות הסביבה 

 .צהרים למשתתפים

לעדכן את מפעל שדות לגב החניה ביום היריד ולהודיע לטרקטוריסט על המצאות נקודות 

 ביוב.

 סגור - חובות 

  יש לסמן קוים על הכביש של זגלמביה כדי שיחנו באופן חסכוני. -הערכות ליריד 

  2015יש להמשיך בשיפור השביל ששופץ בחלקו בתקציב  -תקציב מדרכות 

  הועלה הצורך בהתקנת נדנדות בפארק, מימי הבהירה כי המועצה פירקה  -נדנדות בפארק

את אחת הנדנדות כיוון שאין לשלב במתקן אחד נדנדות מעורבות לפעוטות ולילדים. כמו כן 

נדנדות נוסף. סוכם כי מימי +  צוין כי לאור התקנים לא ניתן להוסיף בפארק הקיים מתקן

 אלנתן יקבעו במשותף עם נציג החברה את מיקום הנדנדות הנוספות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


