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 26פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מבוא מודיעים מס' 

 2016 ספטמבר 22 חמישי יום תאריך:

 נוכחים:

 אלישבע סלומון, יו"ר הוועד .1

 ניצה דוד, חברה .2

 אלנתן גולומב, חבר .3

 מימי וילנסקי, מנהלת וועד מקומי .4

 :נעדרים

 קוקי סלומון .1

 שלום שוורץ .2

 ושאים :נ

 2016יריד סוכות  .1

 שיפוץ מועדון .2

 שיפוץ כבישים .3

 

 דיון והחלטות:

 יריד סוכות 

 רשימת האומנים לפסטיבל נסקרה ואושרה.

שקל. מימי תפנה לנחמן ואלישבע  3,000תבחן האופציה לרכוש תופים בתקציב של מקסימלי של 

 תפנה לחדווה שיסייעו בידינו ברכישה. תנתן עדיפות לאיתור תופים איכותיים יד שניה.

שהועלו בעניין שירת נשים באהל נשים המוקם בקרבת בית הכנסת. יש מימי הציגה את התלונות 

 לוודא שהשירה לא תהייה בזמני התפילות.

דוכני אוכל עם אישורי משרד הבריאות )משה כהן שימכור נקניקיות, צ'יפס וכו'  2יוזמנו לפחות 

 ד. ודוכן לממכר תפוחי אדמה אפויים, זאת בנוסף לפיצה של שושנה שתימכר במסעדה בלב
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שטח תושבי הישוב המעוניינים למכור מזון ימכרו מחוץ לשטחי היריד כולל חזית הבתים הפונה ל

היריד. המעוניינים יוחתמו על מסמך התחייבות לא למכור אוכל בשטח היריד או בקרבתו ולציית 

 להנחיות. ללא חתימה על מסמך זה לא תותר מכירת מזון בשטחי הישוב.

 2-3כה / סוכות לטובת היריד. תבחן החלופה הזולה יותר סוכה אחת גדולה או יש לרכוש סו

 סוכות קטנות.

  שיפוץ מועדון

 מימי הציגה את כתב הכמויות שנשלח מהמועצה. להלן רשימת הערות שיועברו למועצה:

 

4מקסימום  -מאווררים   

בסעיף זהלמדי ? כמו כן המחיר למטר נראה יקר  60 / 60 ולא 20/  20מדוע מרצפות  -ריצוף   
 

ארון מטבח עם שיש -( במקוםנקודת מים  קיימתבניית מחסן ליד השירותים עדיף לעשות מטבחון קטן ) תחת  
 

מזגן אחד בלבד יוסף -מזגן   
 

פתח ולהתקין לסגור בבלוקים את המ, )בצבע ירוק( זו  לתד להסיר ישליד השירותים יש דלת מתכת גדולה וישנה , 
 דלת בגודל סטנדרטי

 
 נוותר על התקרה האקוסטית

 
הם ישנים, מכוערים , קשים להזזה ולא נסגרים הרמטית להחליף את החלונות יש   

 
אולי מעץ -דרך להוזיל את כבש הגישה לנכים  לאתר  

 

שקל מתקציב פיתוח מעבר  100,000אושר לבצע את השיפוץ בהתאמות הנדרשות בתקציב כולל של 
שקל שהמועצה מעמידה לטובת הפרויקט. 30,000ל  
 

  שיפוץ כבישים
 

דווח על הסיור שבוצע בעניין עם אילן כהן הפרויקטור מטעם המועצה, הלה צריך לשלוח כתב כמויות 
 מעודכן שיכלול את סלילת הכביש ליד הבתים של פרומין / טרוגמן ופתירת בעיית הניקוז ליד המשרד.

 
.לאחר חג סוכותביצוע  -אושר לבצע ריבוד גם לכביש העליון   

 

 רשמה: מימי


