
 

 ועד מקומי                                                

 מבוא מודיעים  
 vaadmekomi443@gmail.com, אימייל: 08-8560568טל/פקס  73122ד.נ. המרכז 

 

  12פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מבוא מודיעים מס' 

 148/28/- התשע"ד אלולב חמישי יום  :תאריך

                  

 נוכחים:

 מון, יו"ר הועד ו' אלישבע סולגב

 מר שלום שוורץ, חבר 

 , חברגולומבמר אלנתן 

 ועד מקומי מנהלתגב' מימי וילנסקי, 

 

 נושאים :

 מעון / משפחתון .1

 צהרון .2

 שיפוץ אולם .3

 

 דיון והחלטות:

כולל מימי דיווחה על מגעיה עם הגורמים הרלוונטיים במועצה  :מעון/משפחתון .1

 . גלר, רונית לבולא רק יוסי אלימלך, נתן רי

כמות הילדים בישוב אינה מספקת להקמת מעון בפיקוח התמ"ת. כמו כן תהליך 

 קבלת אישור למעון תקני הינו ארוך ביותר.

במסגרת מגבלות הזמן הפתרון היישומי היחיד הינו הקמת משפחתונים סמי 

 עצמאיים בניהול הוועד המקומי.

ם עליו תודיע בימים המועצה הבטיחה כי תסבסד את המשפחתונים בסכו

הקרובים. ההורים ישלמו למטפלות ישירות ואילו הוועד יעסיק את המטפלות 

 בגובה סכום הסבסוד מהמועצה.
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הוועד ינהל את המשפחתון וכן ידאג לכיסוי ביטוחי במסגרת פוליסת הביטוח 

 המועצה תיקח חסות על המסגרת בהיבט פיקוח/לווי מקצועי. היישובית.

 

 תיעשה בשיתוף המועצה.בור בו יתקיים המשפחתון קביעת מבנה הצי

 שיקים מראש כדי להוכיח את רצינות כוונתם.  12על ההורים לשלם למטפלות 

 קבוצות. 2ילדים תפתחנה  12כיוון שמדובר ב

 הוצע לבדוק אפשרות לקבל בת שירות לאומי לסייע במשפחתון.

 7:30 - 16:00שעות הפעלת המעון 

 אלישבע תאשר טרם הפצה. -מכתב להורים  ישלח

 .1.9.14מקווים להתחיל ב

בלווי  בחסותו,הוועד המקומי החליט לקיים מסגרת של משפחתונים  : החלטה

הוועד יעסיק את המטפלות בגובה הסבסוד בניכוי  .של המועצהובסבסוד מקצועי 

(צ'יקים  עלות מעביד ועלות ביטוח והיתר ימומן ע"י ההורים בתשלום שנתי מראש

 יקבע על ידי המועצה ובהתאם לחוק. . מיקום המשפחתוןדחויים)

 אלנתן גולומב ואלישבע סלומון. -בעד 

 שלום שוורץ -נגד 

ומיועד לילדי גן  13:00 - 16:00בין השעות  יוקם כמסגרת עצמאית לחלוטין :צהרון .2

 וכיתה א'.

רינג ממבוא המועצה הביעה נכונות לאפשר לישוב לרכוש מנות ממבושלת (קיט

בעלות זהה לזו המשולמת  חורון המספק את הארוחות לצהרונים ברחבי המועצה)

 שקל למנה. 8.5כ -ע"י המועצה 

 תבחן אפשרות התאמת האוכל לילדי המעון.

 יש לפנות ליוסי אלימלך לבדוק האם נדרש מכרז למטפלות.

 שיפוץ האולם: .3

הכין תכנית למבנה  התקיימה ישיבה עם האדריכל בועז אשרמימי דיווחה כי 

הגדלת שטח  - שינוי המבוקשתכנון הבהשתתפות מימי, נחמה ושלום. לדבריו 

 ויעכב את ביצוע השיפוץ בשנה. ₪ 100,000האולם על חשבון המטבח יעלה כ

 מבחינה הנדסית אין מניעה להסיר את הקיר המפריד בין שטח האולם למטבח.
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הנחוצות מטר והתשתיות  100 -לצאת לביצוע מיידי של שיפוץ האולם : החלטה

ולהחליט בהמשך לגבי שטח המטבח האם להגדיל את שטח האולם עבור האולם 

  ולהותיר מטבח חימום בלבד.

 כולם -בעד 

 


