תאריך25/10/2020 :

ועד מקומי מושב ינוב
משתתפים – חברי הנהלה :שחר ורדי ,גבי ג'ופי ,גדעון כהן ,שי חיררי ,ליאור טלמון
משתתפים נוספים  :אורי בכרך ,אלעד טובי
רושמת  :נילי הנגבי

.1אישור פרוטוקול קודם שנשלח לנוכחים במייל  -מאושר
 .2עדכון כללי ו-ועדות ע"י גבי :
מעדכנת לגבי החלפת חברת הנהלת חשבונות וחשבות שכר .עובדים עם החברה
החדשה כבר כחודשיים .במקביל אנחנו בתהליך של יישור קו מבחינת תנאים ושכר
אל מול כל אחד מהעובדים למען התנהלות תקינה יותר.
בנוסף יש לנו כבר כחודש כרטיס אשראי של הועד המקומי שמקל עלינו בביצוע
רכישות וקניות באינטרנט.
ועדת נוער –
גל פבזנר המד"בית עוזבת ובמקומה מגיעה מאיה שתחליף אותה ב 2-התפקידים ,
רכזת נוער ורכזת גיל תיכון .כרגע הן בתקופה של שבועיים חפיפה בתפקיד.
חלק מהנוער היה עסוק לפני כחודשיים בפרויקט גינון ובחודש האחרון בפרויקט
צביעת תחנות אוטובוס  .מנסים למצוא להם תעסוקה למרות מגבלות הקורונה.
גבי מבקשת את ערנות חברי הועד לגבי נוער שמסתובב במושב.
ועדת קהילה – ועדה חדשה שהוקמה בעזרת המועצה .חברות בה :
מרל ברנט כהן ,ריקי להב ,מיכל צוקרברגר .ליאור טלמון וגבי הן משקיפות.
עדיין מחפשים מחליף/פה לתפקיד של מרל – רכזת הגיל השלישי  .אם יש רעיון
לנוכחים נשמח לשמוע .מדובר בתפקיד משרה חלקית של  10שעות בשבוע
משולמות ע"י המועצה .התפקיד בעקרון מיועד לשרת יותר את ותיקי המושב ,
לארגן להם פעילויות ,להיות איתם בקשר רציף ,לסייע כשצריך .תפקיד עם הרבה
נשמה והתנדבות מעבר לשעות שמוקצות.
ועדת תרבות – עדכון ע"י ליאור :
סיימנו פרויקט שיפוץ וצביעת תחנות אוטובוס במושב .הפרויקט נעשה ע"י
מתנדבים ,משפחות  ,ילדים ונוער .נחשב להצלחה ונחווה כחוויה טובה לכולם.
בערב סוכות היה אירוע מוצלח חלוקת בלונים וברכה לחג לבתי התושבים.
חלוקת קרטיבים/ארטיקים לתושבים בסיום החופש היה אירוע של סיום הקיץ –
וכן חלוקת מתנות לעולים לחטיבה צעירה ולכיתה א'.
גבי  :מס' דברים שצריך לטפל בהם :
אתר אינטרנט  -צריך לעשות סוג של מתיחת פנים לאתר של המושב
ניוזלטר -צריך לבדוק כיצד ניתן למנוע את זה שהניוזלטר שנשלח לתושבים נכנס
לג'אנק מייל
פייסבוק -צריך להחיות אותו ,כוכב שהפעילה אותו פחות פעילה כרגע .ליאור
מוכנה לקחת את הפייסבוק עליה.

ספסלים – עלה רעיון להביא למושב ספסלים חדשים .
ניתן לשים אותם כתרומה של אנשים שיקבלו גם שלט הנצחה על הספסל ויתכן
שגם יוכלו להשפיע על מיקום הספסל.
ליאור מטפלת מול הדר טובי להוצאת פלאיירים בעניין הזה.
 .3ועדת גינון -צריך לקבוע תאריך להתחלת איסוף הפסולת הגושית מחזיתות
הבתים .ההחלטה נדחתה בשל החגים .יש הליך הסברתי שצריך לבצע מול
התושבים ויש כמובן גם לשלט את הינוביה בהתאם.
שחר מבקש מגדעון לרכז את בדיקת הנושא וקידומו ..לדעת גדעון המהלך עשוי
לקחת בין חודש לחודשיים .אורי מציע לגדעון להתייעץ עם המושבים שכבר
פועלים כך.
יש שאלות רבות שקשורות לעניין זריקת הפסולת בחזית הבית כמו:
מה קורה אם מישהו אחר זרק בחזית שלך?
מה קורה אם המשאית המפנה פוגעת במדרכה או בתשתית אחרת ?
אורי מציע שהחצרן יעבור עם המשאית  .מדובר ביום אחד בחודש למשך כמה
שעות.
במהלך נובמבר תתקיים פעילות הסברה לתושבים.
הכוונה היא להתחיל את הפעילות הזו מדצמבר .יש להודיע לפנינה.
 .4סיור תאורה – שחר מעדכן על פגישה שנערכה עם סגן ראש המועצה  ,הקבלן
המבצע  ,מפקח המועצה יחד עם נציגי הועד .בפגישה הועלו כל החוסרים מבחינת
התאורה במושב .סה"כ קיבלנו מענה לכל מה שביקשנו ואנחנו מרוצים ..צפי לביום
הפרויקט  ,עוד חודשיים (סוף  .)2020הועד המקומי אמור להודיע למועצה האם
הוא רוצה להוסיף תאורה מטעמו.
צריך להוציא עדכון לאגודה ולוועד הדתי בעניין הזה.
 .5גביית ארנונה רטרואקטיבית מתחילת 2020
בשיחה שהייתה במועצה בסוף יולי  20הובטח לנציגי הועד שלא תהיה גביה
רטרואקטיבית  .בניגוד לסיכום המועצה החלה לגבות רטרואקטיבית .לנו בתור ועד
מקומי הכפוף להחלטות המועצה ,יש הנחיה לעדכן את המדידות ולגבות גם כן
רטרואקטיבית מתחילת .2020
שי מציין כי אנשים במושב שוקלים לתבוע את המועצה בעניין זה משום
שהמדידות נערכו רק בינוב ולא בשאר המושבים .כמו כן הם אמרו בתחילה
שמדובר בסקר .גדעון שואל האם זה נכון שנערכו מדידות רק בינוב.
אורי עונה שמושב ינוב נבחר כראשון לביצוע הסקר ועל פי התוצאות המועצה
הייתה אמורה להחליט האם כדאי לצאת למדידות .כרגע בגלל המצב הנתון אורי
לוחץ במועצה שיבצעו מדידות גם בשאר המושבים.
לטענת המועצה ינוב נבחר לביצוע הסקר כי מדובר במושב הטרוגני מבחינת
אוכלוסייה ותיקה/חדשה ובמושב מסודר יחסית מבחינת הנכסים.
לדבריו התושבים תמיד יראו בזה כאילו מתנכלים לינוב ,אבל חייבים לבצע סקר
משום שהמדידות עולות הרבה מאוד כסף למועצה.
שי טוען שבפרוטוקול המועצה לא מופיע האזכור שיבוצעו מדידות גם בשאר
המושבים כמו שאורי טוען.

אורי מבהיר לגבי החיוב כי ברגע שיש מדידות אשר שונות מהמצב בשטח אז
חייבים לאכוף את זה.
גדעון מציין שהטענה על אכיפה בררנית היא האשמה קשה.
מתקיימת כאן אפליה בתוצאה.
מצד השני החוק מאפשר לבצע מדידות כל  5שנים ובסה"כ אנשים חייבים לקחת
אחריות ולשם מיסים על הנכסים שלהם .בסופו של דבר הכסף חוזר אל התושבים.
יחד עם זאת ,אם אכן יש הצדקה ,צריך לדעתו לתבוע.
לגבי הגביה הרטרואקטיבית ,שי שואל איך ניתן לעשות זאת בצורה שלא תיפול על
האנשים בסכומים גבוהים בבת אחת?
גבי מבקשת לקבל מכתב מהמועצה שמחייב אותנו לגבות רטרואקטיבית.
צריך לדעתה להוציא הודעה כתובה לתושבים לפני שמתבצעת הגביה ולאפשר להם
לשלם בצורה הוגנת יותר ולא כפי שהמועצה ביצעה את זה.
אורי טוען שמדובר בסכומים קטנים שלא יעלו על כמה מאות שקלים לכל השנה
אחרוה.
גבי מתנדבת לעזור עם החישובים.
 .6עדכון מצלמות  -התחלנו לפני כשנה וחצי חוזה חודשי עם מוקד קהילה ,כרגע
אנחנו בשלבי חידוש החוזה.
ב 4-הכניסות למושב .אתה LPRבנוסף מתקינים בימים אלו ממש מצלמות
מצלמות מעולות שנותנות את מספרי הרכב הנכנסים ויוצאים מהמושב.
במקרה של פריצות רק למשטרה יש את האפשרות לקחת חומר מצולם.
בימי השגרה זה נועד לעזור לנו לשמור על ביטחון  ,סדר וניקיון במושב.
 .7נראות המושב – פרויקטים על הפרק-
הועד מקדם מס' פרויקטים הקשורים לחזות /נראות המושב :
 .1קירוי מגרש הספורט הכפול -קיבלנו הצעות מ 5-חברות של קירוי סולארי
וכרגע הדבר בבדיקה .התקדמנו עם חברה אחת שהציעה לנו מעבר לקירוי גם
תאורה ושיפוץ של המגרש על חשבונה .בעקרון ההסכם מדבר על כך שלמשך
 25שנה הם יקבלו זכות למכור את החשמל שיופק לחב' חשמל ובתום התקופה
המתקן יעבור למושב .כל המבנה מוקם עפ"י תקן ועם היתרי בניה מכל הגופים:
מנהל ,מועצה ,חברת חשמל וכד'.
 .2שדרוג והתאמה לתקן של גן השעשועים במבוא הגפן ליד גן אורנים  -פרויקט
בשיתוף פעולה עם האגודה שנועד לחדש את מתקני הגן ולהפוך אותו לתקני.
יש מספר הצעות .כפי הנראה הועד יממן את החלפת המתקן והאגודה תממן את
משטח הבלימה/דשא סינטטי שיחליף את החול הקיים.
יש להוציא משם את מתקני הכושר הישנים שגם כך אינם תקניים וחייבים לצאת
מגן השעשועים על מנת שיקבל תקן .הועד משתמש בכסף שנותר מהתקציב של
2020
 .3שיפוץ מגרש בספורט הישן  ,הצמוד לגן השעשועים – קירוי הגג באופן
סולארי שתמורתו נקבל סכום כסף לטובת חיפוי המגרש הישן במשטח בלימה,
טריבונת בטון בצד המזרחי ,וגדר היקפית כולל  2שערי פשפש שער חירום
ותאורה עילית.

שחר מבקש לקבל אישור בהצבעה לגבי הפרויקטים.
פרויקט מס'  1ו – 3 -קירוי מגרשי הספורט החדשים והישן +סכום שנקבל
מהחברה ע"מ לחדש את המגרש הישן :
הצבעה בעד  -פה אחד של  5חברי הועד.
פרויקט מס'  – 2שיפוץ גן השעשועים בשיתוף עם האגודה :
הצבעה בעד פה אחד של  5חברי הועד.
שחר מציין שמי שמעוניין במסמכים הקשורים לכל אחד מהפרויקטים
מוזמן לבקש ויועבר אליו החומר.
 .8ונדליזם במושב – לאחרונה קיים הרבה ונדליזם במושב  .לדוגמא :
בגן ארז – שברו את כל הגשר מעץ ונאלצנו לבנות אותו מחדש.
במגרש ספורט – ניסו לקרוע את השער בחלק הדרומי של המגרש
במגרש ספורט – קרעו גדר גבוהה בגובה  3מטר בחלק הצפוני.
במגרש ספורט – פרצו לארון התאורה ושברו את המנעול.
צריך להעביר מסר שנפסיק להיות רחמנים בעניין ונתחיל לערב את המשטרה בכל
מקרה כזה .יש לפזר שלטים של 'המקום מצולם  24שעות'
בנוסף ,עניין הצפייה במצלמות גוזל הרבה זמן מנילי .צריך עזרה בנושא.
שי הבטיח שיכנס לפרויקט ויסיים להתקין אצלו את המצלמות.
הישיבה ננעלה.

