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 דיון והחלטות:

  :ת הנחותקביעת וועד .1

ריבית עם היועץ המשפטי וגורמים רלוונטים ה הפחתה/ביטולבחינת נושא לאחר 

במועצה כמו המנכ"ל יוסי אלימלך, הגזבר שלמה כפרי ועובדי מחלקת הגביה 

 במועצה נישלח מכתב לתושבים עם תנאים להפחתה/ביטול ריביות על החוב. 

בדים היגיע להסדיר את בעקבות המכתב אחד מבעלי החובות הכמימי דיווחה כי 
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 ומצפים כי היתר יעשו כמותו. חובו 

 הוחלט כי וועדת הנחות אשר תדון בכל מקרה לגופו תכלול את החברים הבאים:

 מימי וילנסקי

 אלישבע סלומון

 שלום שוורץ

 ניצה דוד.

כי החומר הוזמן ממנהל החשבונות וכי מימי תשלח תגובה לפניית וועדת בקורת  .2

טנסיבי. מימי תקבע פגישה עם וועדת בקורת לסוף דצמבר. החל הליך גביה אינ

 ,.האם מצבת החובות קטנה בנוסף יבדק

 :כללים לגביית מס ישוב/שמירה .3

נדונה סוגיית דיירי משנה , וסוכם כי לגבי מס ישוב המס נקבע על פי מטרים כך 

חובה על כל מטר ומטר. בעניין מס שמירה מתי היחידה תחשב ליחידה  שחלה

עצמאית אשר חלה עליה חובת תשלום מס ומתי מדובר בחלק מן היחידה 

 הראשית. להלן ההחלטה:

לא מתנהל מטבח תושב בדרגה ראשונה הגר ביחידת דיור צמודה לבית וביחידה 

 אזי פטור ממס שמירה.  עצמאי

קיום מטבח פעיל מחייבת בתשלום נפרד למס שמירה המצאות כניסה נפרדת ו

 למרות שהדייר הינו בדרגת קרבה ראשונה של בעל היחידה.

 הוראה זו תחול מכאן ולהבא ולא יתקבל זיכוי על תשלומי עבר.

 הצבעה: הוחלט פה אחד.

הוא ידרש לשלם במקרה שדייר אחריות לגבי התשלום תהייה של בעל הבית ו

 ו.המשנה לא משלם את חוב

 הצבעה: ההחלטה התקבלה ברב.

 :שימוש בשטחי ציבור .4

 יש להמשיך את הישיבה עם שמעון וחמי וכן לבדוק את השטחים החומים בתב"ע.

יש לקבוע מדיניות תמחור לגבי שימוש בשטחים הבאים: מועדון, בית כנסת, שטח 

 הדשא וחדר האוכל.

 תקבע ישיבה עם חמי לגבי השתתפות בהוצאות.
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 :מכרז ניקיון .5

 הוחלט להוציא מכרז לגבי העסקת איש ניקיון.

 

 

 

 


