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 דיון והחלטות: 
מזה מספר שנים בצורה  העם  -מנהלת את בית שושני מוסד חשוב לקהילה. רמה  הינו בית העם :  העם   ניהול בית .1

ולא מקפידים על  הביאה חוסר שביעות מכך שרבים לוקחים ציוד מבית העם ללא תיאום איתה  מצוינת. לאחרונה רמה 

 שמירה על כללי השימוש במקום. רמת התחזוקה של המקום. אנחנו קוראים לכל התושבים להקפיד על  

ו רק  העלמין נועד -השירותים בביתנאותה של השירותים הוחלט שכדי להבטיח רמת אחזקה  שירותים בבית העלמין: .2

  משתמשות במקום. ינתנו למשפחות שו  לאזכרות ולוויות ויהיו נעולים בשאר הזמן. המפתחות ישמרו במזכירות 

 . עם מנהלת המושב ענת שרעבי  המשפחות מתבקשות לתאם את לקיחת המפתח והחזרתו
ות. יחד עם  הועד מברך על יוזמות קהילתיככלל, יש יוזמה של תושבים להקמת פאב קהילתי במושב. פאב קהילתי:   .3

רועים  ישתיה חריפה לא ניתן לממן קניית  לא למען הסר ספק,  כן,  -כמו  .ו להיות חלק מיוזמה ז  לו הועד לא יכזאת, 

 . )למעט יין לקידוש בשבתות ומועדים(   מתקציב של הועד או הועדות

לפעילויות שלהם במהלך שנת המצווה.    ההספריי: הוחלט לאפשר לילדי שנת המצווה להשתמש במתחם שנת מצווה .4

 . ו וניקיונכל זאת כמובן תוך כדי שמירה על תקינות המקום 
)הצטרף ראש צוות צח"י חמי רזניק(: חמי יוזם הקמה והכשרה של צוות כוננות למקרה שריפה. ההכשרה   שריפות  .5

כן, תבחן אפשרות לשיפור בציוד כיבוי האש  -אנו קוראים למתנדבים לקחת חלק בצוות זה. כמותכלול קורס של יומיים ו

הזמין במושב. הועד קורא לכל התושבי לגלות אחריות, לכסח עשבים יבשים, להימנע מאחסון חומרים דליקים, ולגלות  

 בכל הכרוך בהדלקת אש.   זהירות

יחידות דיור שלא היו רשומות ברישומי משלמי   14 המועצה ערכה סקר נכסים. במסגרת הסקר נמצאו: סקר נכסים .6

, הבעלים של כל יחידת דיור, במקביל לתשלום הארנונה נדרשים   פי החלטת האסיפה הכללית-על הארנונה למועצה. 

ידות הללו והמס יחול ממועד  היח 14 עבור כל אחת מהיחידות שבבעלותם. דרישה זו חלה לכן גם על לשלם מס קהילה 

   9/2015 -ידי המועצה או ממועד החלטת האסיפה  - תחילת תשלום הארנונה כפי שיקבע על

 במגרש, תיקון רשתות, והתקנת תאורה בשירותים.   : יעשה נקיון מגרש הספורט  .7
: יעשה מעקב עם הועד החקלאי על פתרונות למניעת סחף מהשביל המרכזי בזמן עונת  סחף אדמה בשביל המרכזי  .8

 הגשמים. 
: כלי רכב נוסעים במהירות גבוהה בדרך ממגרש הספורט ועל השביל המרכזי. נבדוק  בטיחות בתנועה בשביל המרכזי .9

 אפשרות להתקין באמפר כדי להגביר את בטיחות הולכי הרגל במקום. 
 : בשבוע הבא יהיה גיזום עצים בגינון הציבורי ברחבי הכפר  גיזום .10
 ספסלים שיותקנו ברחבי הכפר   10: הוזמנו עוד ספסלים .11

הוועד מבקש מהתושבים לגזום צמחייה פולשת מהגינון הפרטי לשטחים  : ת לשטחים ציבוריפלישת צמחיה פרטי .12

 . הציבוריים 


