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 נושאים לדיון והחלטות:

הוחלט להוציא מכתב מטעם הוועד המבקש מחבר  – פיטורי חבר הוועד, מר ניסים שמעוני .0

הוועד, מר ניסים שמעוני, להגיש את פיטוריו עקב חוסר שיתוף פעולה במהלך תקופת כהונת 

הוועד וכן אי הגעה לישיבות באופן גורף. במידה ולא יגיש התפטרותו, הוועד יאלץ לנקוט 

 בהליכים על מנת להוציא את פיטוריו לפועל. 

הוחלט כי רק תושבי המושב הקבועים יוכלו להיקבר בבית  –מין במושב קבורה בבית העל .2

הקברות במושב. תושבים קבועים הכוונה לתושבים בעלי בית במושב שאינם מתגוררים 

 בשכירות. 

הוחלט לפרסם מכרז להצעות מחיר עבור ניקוי הניקוזים ברחוב  –ניקוזים ברחוב הזית .3

 הזית. 

הוחלט לגדר את פינת סמטת התפוז ורחוב  -ורחוב הזיתגידור ושילוט פינת סמטת התפוז  .2

 הזית ולשים שלט האוסר על זריקת פסולת באזור זה.

עקב הצעות מחיר גבוהות אשר אינן עומדות בתקציב המושב, הוחלט  –שיפוץ המועדון  .5

 לבצע את השיפוץ על בסיס התנדבות אנשי הוועד והנוער. 

ף גזם איסוף פסולת גושית ברחבת בית הוחלט להקים עמדת איסו –הקמת עמדת גזם  .6

 הספר הישן. שם ניתן לזרוק בנקודה זו במהלך כל השבוע, ללא הגבלה. 

הוחלט לבדוק את העסקת המזכיר של מושב גני יוחנן כמזכיר מושב יציץ.  –העסקת מזכיר  .7

 תיקבע פגישה עמו לישיבה הקרובה. 

 הוצג ואושר ע"י חברי הוועד.  – 2105תקציב  .8

 הוחלט לבדוק הצעות מחיר ולהציגם בישיבה הקרובה.  –ישוב שמירה בי .9

הוחלט כי רז כחלון יופעל במקרים דחופים בלבד הדורשים טיפול  –פתרון תיקונים דחופים  .01

 , ללא מכרז. ₪ 511מיידי בעלות של עד 

 

 

 על החתום,



 

 חתימה     שם

 __________________________    רוני כחלון, יו"ר 

 __________________________   חברת וועדתקוה סעדה, 

 __________________________   רחמים מימון, חבר וועד

 __________________________   קובי קסנטיני, חבר וועד

 __________________________   ניסים שמעוני, חבר וועד

 


