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 25פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מבוא מודיעים מס' 

 2016 יולי 27 רביעי יום תאריך:

 נוכחים:

 אלישבע סלומון, יו"ר הוועד .1

 ניצה דוד, חברה .2

 מימי וילנסקי, מנהלת וועד מקומי .3

 :נעדרים

 קוקי סלומון .1

 שלום שוורץ .2

 אלנתן גולומב, חבר .3

 ושאים :נ

 2017תכניות עבודה  .1

 צהרון / מועדונית .2

 ביוב .3

 גינון / נקיון .4

 ריבוד כביש כניסה .5

 

 דיון והחלטות:

  במייל / טלפון(אושר  24פרוטוקול( 

  מולאו הטפסים אשר נדרשו ע"י המועצה להצגת צרכי הישוב: 2017תכניות עבודה 

 ו' -מועדונית לסיוע בהכנת שיעורי בית ומסגרת לילדי כיתות א' 

 צהרון לילדי הגן

 פתרון דיור לצעירים

 מבני ציבור לטובת הציבורהעמדת 
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 קידום שיפוץ מבנה אוכל

 443שילוט מכוון בכביש 

 תכניות עומק לאיחוי השסעים בחברה

 איכות הסביבה

 בני עקיבא

 מימי דיווחה כי נפגשה במועצה עם מנהל מחלקת חינוך ואחראית מועדוניות  - צהרון / מועדונית

להקמת מועדונית בדומה לזו שהייתה קיימת בישוב עליזה והעלתה בפניהם את הנחיצות  -

 בעבר.

מועדוניות ואין כרגע סיכוי להקים אחת נוספת  4לדברי המועצה, יש להם תקני משרד החינוך ל

מקומות  5בישוב. הם מציעים שילדי הישוב יצטרפו למועדונית הקיימת בטירת יהודה בה ישנם 

 והילדים יוכלו להצטרף להסעה הקיימת. 18עה פנויים. המועדונית בטירת יהודה פועלת עד הש

 אלישבע טוענת שהפתרון אינו מתאים. 

 16:00עד השעה סוכם כי חנה תערוך מיפוי לבדוק מי מעוניין בשירות צהרון כולל ארוחת צהרים 

כולל  17:00לחודש. ומי מעוניין במועדונית לשיעורי בית עד השעה  ₪ 500בעלות משוערכת של 

גם בימים בהם הילדים מסיימים מאוחר הם  -ימים בשבוע  5המועדונית תפעל ארוחת צהרים. 

יגיעו לאחר בית הספר להכנת שיעורים. המועדונית אמורה לתת פתרון לימים בהם בית הספר 

 אינו פעיל )ערבי חג, חנוכה, קיץ...(

 ה ועד הוחלט להשתמש בכספי פיתוח לריבוד הכביש בתוואי הקיים החל מהכניס - ריבוד כביש

 מגרש הכדורסל כולל השטח של המשרד.

 המעבר בין המשרד לפארק ירוצף באבנים.

הודעה תשלח לתושבים בעניין זה כולל הבהרה אודות שיפות האולם שמתעכב עקב אי העמדתו 

 על ידי האגודה לטובת הציבור.

  הנושא נדחה לפגישה הבאה עקב מיעוט משתתפים. -ביוב 

  הוחלט כי מימי תבדוק את הסוגיה לעומקה ותפנה לעורך הדין עם  -בקשת חבר בעניין מיסים

 .הממצאים

 

 רשמה: מימי


