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 23פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מבוא מודיעים מס' 

 2017 יוני 14 רביעי יום תאריך:

 נוכחים:

 אלישבע סלומון, יו"ר הוועד .1

 , חברשלום שוורץ .2

 ניצה דוד, חברה .3

 מימי וילנסקי, מנהלת וועד מקומי .4

 :נעדרים

 אלנתן גולומב .1

 שושנה סלומון .2

 ושאים :נ

 מפגש תושבים .1

 מכרז גינון ונקיון .2

 עדכון שוטף .3

 שטחי ציבור .4

 

 דיון והחלטות:

  אושר פה אחד 31פרוטוקול 

 מפגש תושבים 

"כמידי  :במועדון. הנוסח שיופץ בין התושבים 20:30בשעה  26.06מפגש תושבים ייערך בתאריך 

בשעה  26.06.17מחצית השנה אנו מתכבדים להזמין את תושבי הישוב למפגש עדכון בתאריך 

במועדון. אנו מאמצים את הצעתו של אריה נפתלי ומאפשרים לתושבים לשלוח שאלות  8:30

 ".20.06.17מראש. יש להעביר את השאלות למייל הוועד או לתיבה בכניסה למשרד עד לתאריך 

הכיבוד יכלול עוגה ומתן תשובות לשאלות שישלחו. סוכם כי  2017נתוני יריד פסח במפגש יוצגו 

 ושתיה בלבד.
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 מכרז ניקיון וגינון  

 לגינון + תחזוקה. ןפיצול בין ניקיולאפשר  הוחלט

 

 עדכון שוטף 

, יוסי הבטיח לשלוח דוגמת  דיווחה על המפגש שקיימה  עם יוסי אלימלך  ואלון טיגראלישבע 

חוזה לגבי מבנה ציבור המקובל ביתר ישובי המועצה. מימי תתאם פגישה עם יוסי לדון בנושא + 

 גמ"ח עם האגודה.

 

 שטחי ציבור 

פינות גזם )יציקת משטח ייעודי(. המועצה תישא במחצית מהעלות  3המועצה מתכננת הקמת 

 למטרה זו. שקל מתקציב פיתוח 10,000של כ הוצאהה אושרה והיתרה תושת על תקציב פיתוח.

העבודה אמורה להתחיל בשבועיים הקרובים. ניצה ממליצה להצמיד את פינת הגזם לקצה מגרש 

 "הל"ג בעומר" אם ניתן בסמוך למכולה.

  בנוסף המועצה תקים פינת מחזור נוספת באזור בית הכנסת.

 מימי תפנה למועצה עניין צביעת הכבישים ברחבי הישוב.

עקב סימון לקוי על הכביש לא נעשה בה  -נדונה הבעיה בכיכר המצויה בקרבת משפחת תעיזי 

שימוש כמעגל תנועה אלא משתמשים בנתיב אחד לנסיעה דו כיוונית על כל הסכנה הכרוכה בכך. 

הוחלט לפנות למועצה בדרישה לשנות את הסימון על הכביש ולהציב תמרור אין כניסה בנתיב 

 של מעגל תנועה במרכז ובכך לוודא שהנסיעה תהייה בטוחה. השמאלי ותמרור

( מתקציב 2015קבלן המועצה אמור לבצע את המשך המעבר בין הבתים )חלקו בוצע בשנת 

לבצע שקל לשנה. יש לתת את הדעת  19,000ייעודי של שיפוץ כבישים העומד על סדר גודל של 

וורץ וגילמור למניעת הצטברות שיפועים מתאימים בירידה מהמדרגות בסמוך למשפחות ש

  שלוליות.

יש לפעול מול המועצה לשיקום המעבר בין בית משפחת פרומין ומידלו וכן לריבוד מחדש של 

 הכביש העליון כל זאת מתקציבי פיתוח העומדים לרשותנו.

 

 מימי / אלישבערשמה: 


