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 19/12/18תאריך:               

 פגישת ראשי ועדים 

 עדי גליקמן, שחר ורדי, גבי ג'ופי )גם ראש ועדת נוער( חברי הנהלה: –משתתפים 

ראש ועדת  –ראש ועד גינון , אלעד טובי -ראש ועדת בטחון, אלעד מגידו -מאיר ישי ראשי הוועדים : 

 ביקורת

שוטר קהילתי של  –השוטר הקהילתי של מועצת לב השרון, ויקי חג'ג'  –משתתפים נוספים : שי בן ברוך 

  אשכול ינוב גאולים תנובות

 ראש ועדת תשתיות –ראש ועדת דת , רון עטיה –ראש ועדת תרבות, איבר גזיאל -חסרים : ליאור טלמון
    

 עדים שמונו ע"י הועד המקומי החדש.ועדי מפרט את שמות ראשי הו.1

שי בן ברוך מסביר את תחום אחריותו על כל בסיסי המתנדבים במועצה : עין . 2

 מתנדבים יש סה"כ שיוצאים מדי ערב לפעילות. 300-ורד, חרות וגאולים. כ

ל היישובים שלנו. הפעילות וראי על אשכחאאשר וטר ויקי חג'ג' תחתיו יש את הש

תושבים, עובדים מול של מטפלים בתלונות עובדים תחת משטרת שדות.  –שלהם 

הרב"ש , עושים פעילות עם הנוער, טיפול משלים למשטרה )מעבר ללקיחת תלונה 

. ניתן להתלונן אצלם על אירוע אבל חייב במקביל רוע(יעל איבשים ופרטים 

 להתלונן במשטרה. 

 מעדכן שנתוני הפשיעה בלב השרון נמצאים בירידה זו השנה השנייה ברציפות.

יש לנו במועצה גם כיתת כוננות שפועלים על בסיס דו חודשי, עושים הרבה 

רפי שלו. מארבים. מושב ינוב לוקח מקום מרכזי בפעילות בגלל המיקום הגיאוג

ממליץ שנוסיף במושב אמצעי בטחון טכנולוגיים ומעדכן שגם המשטרה התקינה 

 שלה. LPRבמושב מצלמת 

מציין  עובדים בשוטף עם הרב"ש שלנו ניסים רווח שיוצא איתם גם למארבים.

שניסים כיוון שהוא מתנדב מג"ב יש לו סמכויות מטעם המשטרה לדוגמא יכול 

 לעצור אנשים.

על מילוי הטפסים לגבי כל אירוע ציבורי. האירועים הקטנים )כמו מבקש שנקפיד 

חנוכה שהיה במועדון עכשיו( זה ברמת היידוע. בכל מקרה אם הטפסים יותר 

 מסובכים מאיר הוא איש הקשר שלנו מול מג"ב ותחנת שדות.

שי מבקש שנכין תוכנית בטחון עתידית לכמה שנים ושנחזק מבחינת אמצעי בטחון 

 זרחי של היישוב.את הצד המ

 שלנו.עניין הרישוי והפעלת השערים  קידוםעדי מבקש עזרה ממנו בנושא 



  
 

 וגם בנושאי אכיפת הנסיעה במהירות במושב והבנת תפקיד הרב"ש.

ויקי השוטר מציין שמתכוון לעבור עם בעלי תפקידים במושב על הפעילות שלהם 

בפגישות אישיות. בנוסף נצרף אותו לקבוצת השומרים של ינוב בוואטסאפ לצורך 

 התעדכנות שוטפת שלו.

ראש ועדת ביקורת להצטרף אתו לפורום הוועדים של  -עדי מבקש מאלעד טובי .3

 ועדת ביקורת היא היחידה שנחשבת לחובה על הועד המקומי.-המועצה. מציין ש

 עדי מבקש מכל ראשי הוועדים למצוא מתנדבים נוספים שיצטרפו לוועדות. .4

ור לעבור חפיפה עם ראש ועדת גינון עובד כרגע מול שחר. אמ –אלעד מגידו  .5

 רון להבין תחומי אחריות. מתוכנן גם לפגוש את הגנן אבי מאיו.

החלק הכי גדול בתקציב הועד . בודקים כרגע הוא גינון סעיף העדי מעדכן ש

 הסעיף הזה.אופציות נוספות בכדי לקדם ולהוזיל את 

 גבי ג'ופי ראש ועדת נוער תרבות וגרעינרים .6

ועדת גרעינרים שמטרתה לחבר בין הגרעינרים של  –מציינת שנפתחה ועדת חדשה 

 גרעין עודד וגרעין דרוד שיעברו השבוע לקומונה כאן לבין המושב. –שנת שירות 

בוועדת נוער יחד עם עירית ונוית הן עובדות מול המד"ב  שהוא שכיר של 

חודשיים,  -הנוכחי אלון, שהוא מצוין , עוזב לצערה בעוד כחודש המועצה. המד"ב

 בנוסף יש לינוב גרעינר אחד השנה.

 מציינת שהנוער של ינוב נחשב במועצה לנוער טוב וחזק ומוערך מאוד במועצה.

 יש בינוב גם רכזת גיל תיכון, נועה ויצמן שמועסקת ע"י המועצה במשרה חלקית.

אמור להיות במבנה המשופץ שתרם יוסי פלג )בית מחכים שמועדון גיל תיכון ש

 יוני( ייפתח כבר וייתן מענה לכלל הנוער. גם אלה שלא בתנועה.

ועדת נוער בקשר ריף עם המועצה. מתקיימת פגישה אחת לחודש. הדבר ומציינת ש

הבעייתי הוא עדיין הכרטסת שרב הנסתר בה על הגלוי ולא מבינים כ"כ את חיובי 

 המועצה.

ועדת תשתיות . מעדכן על המשך שיפוץ דרך החיטה , יש הרבה –ורדי  שחר .7

לת"מים . במקביל מחכים להמשך שיפוץ המבנה היביל )בית יוני( . נקבל בבעיות ו

 מהמועצה גם שביל גישה ורחבה קטנה צמודה למבנה מאבנים משתלבות.

מהתקרה במס' במועדון לחבר ששיפוצו ע"י המועצה הסתיים לא מזמן, יש נזילות 

 מוקדים. אנחנו כרגע בשלב של בקשות להצעות לאיטום כל הגג.

מתקדמים עם שיפור הצעות המחיר לשיפוצה. קיבלנו במכתב את אישור  -אנדרטה

כנגד חשבוניות וגם את ₪(  45,000משרד הביטחון להשתתפות בחצי מהעלות )

 הבטחת  קק"ל להשתתפות במימון.

חון . הכין מראש סקירה כתובה של פעילות ועדת ראש ועדת ביט -מאיר ישי. 8

רועים  ובמיוחד לדאוג לחבר בין כל יביטחון . מבקש להקפיד על תיאומים של א

ים לאירוע. לדאוג להכין הכול מראש ולהשאיר מרווח זמן ינטוהגורמים הרלו

 שחר מציע להכין תיקיה לכל אירוע.בהקשר הזה, לבירוקרטיה. 

 שונות: .9

מציינת את "יום המעשים הטובים" בסביבות מרץ. מבקשת שנחשוב ונכין גבי 

 מראש בקשה למועצה שתעבור הלאה.

עדי מעדכן שבקרוב נעלה את האתר של ינוב. דקלה ברייר הסכימה לקחת עליה את 

 ניהול האתר.

מסביר לגבי ועדת ביקורת שהיא שומרת הסף שבודקת האם ההתנהלות הכלכלית 

 ומחויבת להגיש דו"ח פעם בשנה. של הועד תקינה



  
 

גבי מציינת את "יום המעשים הטובים" בסביבות מרץ. מבקשת שנחשוב ונכין 

 מראש בקשה למועצה שתעבור הלאה.

נילי מציעה אסיפת תושבים בסביבות מרץ /אפריל, לפני פסח. מקובל על כולם 

 שיוכנס ללוח האירועים השנתי

כתוב ומתועד וגם להקפיד על תקציב מול  שחר מבקש מכולם להקפיד שהכול יהיה

 ביצוע.

יש לוודא עם כל חברי הועד שמגיעים לישיבה  –עדי מציין לגבי ישיבות ועד 

 ולהזמין את ראשי הועדות הרלוונטיים לפי הנושאים לישיבה.

 

 

 נילי הנגבי -רשמה

 


