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 72פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מבוא מודיעים מס' 

 2016 דצמבר 07 רביעי 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

 (נקיון ותחזוקה )סגור .1

 חוק השמירה .2

 מפגש תושבים .3

 שיפורים נדרשים .4

 חובות )סגור( .5

 

 דיון והחלטות:

  מאושר פה אחד. 26פרוטוקול 

 נקיון ותחזוקה 

 סגור

 לחודש. ₪ 5000מימי תבדוק עם היועץ המשפטי האם נדרש מכרז לתפקיד ששכרו פחות מ      
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כב הטאטוא לישוב כדי שניתן יהיה לבקש מהתושבים לא לחנות בצירים ריש לבדוק את מועדי הגעת 

 הטאטוא. ולצרף עובד שיטאטא את המדרכות, פינות ועוד למקסם את יעילות רכב

 

 וק השמירהח  

 המפחית באופן שהתקבל לאחרונה במליאת המועצה,לשון חוק השמירה מימי הציגה את 

 משמעותי ביותר את תקבולי בטחון בישוב. 

לילות +  2הובהר כי לאור החוק הישוב לא יוכל לשאת בנטל השמירה כפי שהוא נושא היום קרי, 

 סופי שבוע. 

המתוכננת עם אלון ביטון מנהל מחלקת ביטחון במועצה ניידע את סוכם כי לאחר הפגישה 

התושבים לגבי השינויים המתוכננים בהיבטי השמירה בישוב ונאפשר להם לבחור בחלופה 

  , ויתור על השמירה(.יהמועדפת עליהם. )העברת האחריות למועצה, המשך תשלום וולונטר

 

 מפגש תושבים 

 

 במסגרתו יועלו הנושאים הבאים:יתקיים מפגש תושבים מוצש"ק  07.01.17בתאריך 

 תוצאות יריד סוכות

 2016וניצול תקציב  2017טיוטת תקציב 

 אם יהיו 2017מתן הזדמנות לתושבים להעלאת רעיונות לניצול רווחי ירידי 

 לאור שינוי חוק השמירה -סוגיית שמירה 

 עמעבר למצגת יוכן דף מידע תקציבי לתושבים שיחולק באירו

 

  שיפורים 

הכסף ילקח  -הוחלט להתקין כיור חדש + נטלות + גגון + מתקן למגבות נייר מחוץ לבית הכנסת 

 . מתקציב פיתוח

יוצבו בסיסים לעמודים שקועים בקרקע כך  -בנוסף תוכן במגרש הכדורגל תשתית להצללה 

 שבקלות יתאפשר להעמיד עמודים עליהם תותקן ההצללה.



 
 

 

  7312200 המרכז ד.נ. מודיעים מבוא

 vaadmekomi443@gmail.com 08-8560568 : /פקסטלפון

www.mevo-modiim.com 

 

 

 

 

 

 

 

  סגור -גביית חובות  
 

 שמה: מימיר


