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 34פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מבוא מודיעים מס' 

  כסליו' כז 14.12.17יום חמישי  תאריך:

 נוכחים:

 אלישבע סלומון, יו"ר הוועד .1

 ניצה דוד, חברה .2

 שושנה סלומון .3

 מימי וילנסקי, מנהלת וועד מקומי .4

 :נעדרים

 אלנתן גולומב .1

 שלום שוורץ .2

 ושאים :נ

 מצלמות אבטחה .1

 שפ"ע .2

 פסטיבל .3

 כנסתבית  .4

 מועצה חבל מודיעים .5

 תאונת שער כניסה .6

 

 פרוטוקול ישיבה קודמת אושר 

 מצלמות אבטחה 

הוחלט לקבל את הצעת חברת מוטורולה לאחר בחינת מספר הצעות מחיר ובדיקת עלות תועלת, 

. ישולם מתקציב פיתוח. כיוון שהצעת מוטורולה ₪ 175,000לרשת את הישוב בסך כולל של 

שקל  1,000,000)ההצעה עמדה על  משמעותי ביותר מהצעת ספק המועצההייתה זולה באופן 

הוחלט כי  ללא תשתיות, כך שהישוב היה נדרש להעמיד למעלה חצי מיליון שקל מתקציב פיתוח(

  נאמץ את הצעת מוטורולה גם במחיר ויתור על חלק השתתפות המועצה.



 
 

 

  7312200 המרכז ד.נ. מודיעים מבוא

 vaadmekomi443@gmail.com 08-8560568 : /פקסטלפון

www.mevo-modiim.com 

 

 

 

 

 

 

 שפ"ע 

בהתאם להמלצת אדריכל נוף  מתחמים 3אושר לבצע התקנת דשא סינטטי באזור המועדון ב

 , מתחת למתקנים יותקן משטח שהועמד על ידי המועצה לכלל הישובים

הצעות  3מטר משטח בטיחות. התקבלו  80מטר דשא סינטטי וכ 700בטיחות כנדרש. מדובר בכ

שקל  40,000מהחברות: מתקן גן, דשא עוז וסינטיגן. הצעת סנטיגן נבחרה כהצעה הזוכה. 

תשולם מתקציב פיתוח.  ₪ 35,000ל ידי המועצה מתקציב שפ"ע , היתרה בסך של כישולמו ע

 מתקציב גינון. -שקל החלפת תשתיות השקיה  5,000סך של 

  2017פסטיבל סוכות 

 - 75,000, הוצאות היריד עומדות על סדר גודל של ₪ 154,000הכנסות היריד הסתכמו ב

 מספר סופי ומדויק יועבר בהמשך. .שקל )טרם התקבלו כל בקשות התשלום( 80,000

 בית כנסת 

וועד בית כנסת פנה בבקשה לביצוע תיקונים נדרשים ורכישות עבור בית הכנסת. כיוון שמבנה 

בית הכנסת שייך לאגודה השיתופית הוחלט לאשר תקציב עבור בית כנסת שקל מול כל שקל 

 כנסת. תערך פגישה נוספת בעניין בית שתעמיד האגודה לטובת בית הכנסת.

 מועצה איזורית חבל מודיעין 

הוחלט לנקוט בכל הצעדים הנדרשים כדי לקבל את הכספים המגיעים לוועד המקומי ואת הזכויות 

 הנילוות הכל בשיתוף עם היועץ המשפטי של הוועד.

 שער כניסה 

מימי דיווחה שעקב תקלה בשער הכניסה נמחצה משאית שהובילה סחורה למפעל אדמה. 

שקל. מימי  3,000את התביעה מול בעל המשאית בלא הפעלת ביטוח בעלות של הוחלט לסגור 

והנושא  רלאחרונה ישנם תקלות בשע תבדוק האם האגודה אמורה לשאת במחצית מהעלות.

נבחן עם הרב"ש ומנהל מחלקת בטחון במועצה. עד להסדרת העניין ווידוא מלא שהשער תקין, 

 השער נותר פתוח.

 

 רשמה: מימי וילנסקי
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