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 :דיון והחלטות

: יש לארגן רשימה של כל הציוד ובמקביל החלטהנוהל השכרת ציוד למושב.  .1

זה נוהל  -לגבי השכרת כלי גינוןלהגיע לנוהל מוסדר לגבי השכרת כל פריט. 

 ייכתב בשיתוף עם הגננים.

: חוה מוגרבי תשמש כפקידה, החלטהשעות פתיחת משרד + משרת פקידה .  .2

ואלה יהיו שעות הקבלה במשרד עד  66:/69:66-1השעות ימי ראשון בין 

 שעות בשבוע. 16לשעה. עד  ₪ 36כניסתו של המזכיר. שכר שעתי של 



: אושר. יש לעשות שינויים קלים בעמוד אודות החלטהאתר אינטרנט מושבי.  .3

המושב, הפרוטוקולים מאושרים להעלאה באתר. הועלתה הצעה לפרסם 

ני על : לאחר שנקבל פידבק ראשוהחלטהעסקים של אנשי המושב באתר 

 האתר נעלה את רעיון הפרסום עסקי תושבים באתר.

. ש הצעות מחיר שונות מחברות שונותקולר למגרש כדורגל. הוצגו שלו ./

 טק מאושר. מיקום הקולר ליד קופסאות המים במגרש.-: קולר אקווההחלטה

הצעות לאופן הטיפול בכניסה ליישוב. הועלתה אפשרות לבחון הצבת רמזור  .5

בשיתוף  : תעשה פנייה בכתב לגורמים הרלוונטייםהחלטהבכניסה ליישוב. 

מועצה אזורית, משרד התחבורה ונתיבי ישראל ע"מ  -  עם ועד האגודה

 לקדם ולדחוף את הנושא קדימה. 

ונים במכתב ואז להפיץ לכלל : יש לבצע כמה תיקהחלטה -מכתב לתושבים  .0

 תושבי המושב.

נוהל הסדרי חוב עם חייבים. החלטה: אלישבע תיצור קשר עם גזבר המועצה  .7

 ותדרוש בדחיפות נוהל הסדרי חוב עם חייבים.

שיפוץ חדר האוכל, מדובר בנושא רציני מאוד ויש לדון בו בכובד הראש  .0

מעמיקה בתוכנית המתאים. אישור של שיפוץ יעשה רק לאחר עיון ובדיקה 

יש לבדוק האם התוכנית מתאימה לצרכי המושב, לבדוק : החלטהשהוצגה. 

 אדריכל שיוכל לעזור בייעוץ בנושא. -אם יש למועצה איש מקצוע

מצביע מכיוון שיש לו  : אלנתן לאהחלטה-לאה סנד  -שכר עבור הפסטיבל  .9

אה נגיעה בדבר. אלישבע ושושנה מבקשות להעלות את הנושא לפגישה הב

 -נחמה סילבר  שבה יהיו נוכחים עוד חברי וועד כדי לקבל את דעתם בנושא.

 כולל מע"מ. ₪ 1666: נחמה תקבל תשלום ע"ס החלטה


