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 גינון ואחזקת המושב. .2

 )וועדת תרבות(.תרבות  .4

 דו"ח מצב פיננסי עכשווי. .6

 סטטוס טיפול בנושאים שנידונו בישיבה הקודמת. .5

 נושאים + תאריך הפגישה הבאה. .2

 דיון והחלטות:

. 2112התקבל מכתב בו מפגעים שנתגלו בשנת  - בישוב עניינים בטיחותיים .1

מוכנה לממן את עלויות בניהם גם בורות פתוחים באזור העתיקות. המועצה 

בתיאום עם הגורמים הרלוונטיים.אלישבע שלחה עתיקות זור ההבטיחות בא

: שאר המפגעים יועלו בישיבת הוועד החלטה  מכתב לרשות העתיקות.

 הבאה.

: אלישבע תבקש מיוסי את חוק החלטהת ותשלומים: מיסים גבית חובו .7

המיסוי למס מקומי וחוק למס שמירה. לאחר קבלת המידע מהמועצה 

 לפרסם לתושבים.



י ג: להוציא מכתב לתושבים שהוועד עדיין בשלבי חפיפה עם  נציהחלטה

במיסים , סכום  2.23%הוועד הקודם. להכניס במכתב שישנה עליה של 

 הפנים. שנקבע ע"י משרד

 ידון בפגישה הבאה. -גינון ואחזקת המושב. .2

 אנשים הרוצים להצטרף לוועדה.לפנות ל  -)וועדת תרבות(.תרבות  .4

 ידון בפגישה הבאה. -דו"ח מצב פיננסי עכשווי. .6

 סטטוס טיפול בנושאים שנידונו בישיבה הקודמת. .5

 טופל -חתימה מורשה .א

הגביה לידי להעסיק אדם במשכורת או לחילופין להעביר את  -גזבר .ב

 המועצה.

 לבקש מחוה לרכז ולייצג את הישוב  מול המועצה. -שנת בריאות .ג

וועד האגודה צריך לדאוג עד סוף פברואר למשרד  -משרד לוועד מקומי .ד

ראש  סוסןראוי לוועד המקומי )לאחר שהעלנו את הנושא לשמעון 

 המועצה(.

ים אתר לישוב אלנתן יברר אם מישהו מהתושב -התקשרות עם תושבים .ה

מוכן להקים אתר ללא עלות. במקביל לפנות לגב' שרה שהקימה אתרים 

 לישובים במועצה ולבדוק עלות דוגמת אתר גמזו.

 לקבוע פגישה עם כל המועסקים בישוב. .ו

בע"ה ביום רביעי הבאה  פגישה ה: החלטה נושאים + תאריך הפגישה הבאה. .2

ישלחו שאים נוספים נוש ינו לעיל +ידונו הנושאים שצו (/19/2/1יט' אדר א' )

 לאלישבע.

 

 

 

 

 


