
 4102 מאי 

 ,תושבים יקרים

 

 .אחד מעקרונות היסוד שנבחרו לפעולותינו כוועד הוא שקיפות

אנו דוגלים במתן כלל המידע בנוגע לפעילות הוועד וההחלטות השונות לכל התושבים לשם שקיפות וכן למען 
 .מעורבות מוגברת מצד כל תושב

 :כה ידועים לנו עדזאת לעדכנכם בנתונים הנבקש ב, לאור זאת

הועברו לטיפול הוועד , 4102במועד חילופי התפקידים בין הוועד היוצא והנכנס אשר נערך בחודש פברואר 
 .009,511₪הנכנס חובות על סך 

התגלו חובות נוספים אשר לא הוצהר עליהם במעמד , במהלך החודשים מאז כניסת הוועד הנוכחי לתפקיד
 .₪ 02,,48החפיפה על סך 

 :ט החובות וסטאטוס הטיפול בהםבטבלה שלהלן מוצג פירו

 

סכום החוב  הגורם
 שהושאר

 נוכחי סטאטוס -ב המידע התקבל עבור

אגודה חקלאית 
 מושב יציץ

חוב מים והחזר  ₪  81,111
 הלוואה

תשלומים עד  04 בעת חפיפה
1454109 

מועצה אזורית 
 גזר

יקוצץ מתקציב  בעת חפיפה חריגה משנה קודמת ₪  95,111
 של המועצה 4102

 -מזכיר המושב
 פיני חלג 

 שולם בעת חפיפה 10502משכורת  ₪  0,11

בר  -רואה חשבון
 לב

 לא שולם בעת חפיפה 4104מאזן  ₪  8411

 8,11: יתרת חוב בעת חפיפה 4104משכורות  ₪  01,111 מנהל חשבונות
+  04504משכורת  ₪  25,111 רפי פרידמן –גנן 

יתרת חוב בגין פיתוח 
 4104גינות חדשות 

 :יתרת חוב בעת חפיפה
45,111 

מועצה אזורית 
 גזר

עבור פינוי פסולת של  ₪  04,111
 בית הספר

נמסר ) 4102מרץ 
י יוסי "טלפונית ע
 ('הרשקוביץ

 שולם

עבור אירועי תרבות  ₪  4811 רדיוס
  4104בשנת 

נמסר ) 4102אפריל 
. י רדיוס"טלפונית ע

אומת מול ניסית 
 .(שמעוני

 שולם

תכנון תאורה לכביש  ₪  00,402 הנדסה. ן.ק
 .גישה לבית קברות

 . חוב מלפני שנה וחצי

נמסר ) 4102אפריל 
. במכתב מהחברה

, לטענת החברה
פניות קודמות לא 

 .(נענו

בבירור מול ניסים 
 .שמעוני

נמסר )4102פברואר  גיזום עצים ₪  4,011 יוסי מסילתי
אומת . י החברה"ע

 .(מול ניסים שמעוני

 לא שולם

     ₪  666,222 כ"סה



 .מאז כניסתנו לתפקיד אנו פועלים לכיסוי חובות אלו וכן למניעת הצטברות חובות חדשים

אנו דוגלים בשקיפות ולכן אנו מעבירים את מידע זה אליכם וכך נמשיך לעשות בכל הנוגע , כמוזכר לעיל
 . לפעולותינו

 . תמיכתכם חשובה לנו

 

 ,בברכה

 

 מושב יציץ, וועד מונציפלי

 .קובי קסנטיני וניסים שמעוני, רחמים מימון, תקווה סעדה, רוני כחלון

 


