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ועד מקומי מושב ינוב
משתתפים – חברי הנהלה :עדי גליקמן ,שחר ורדי ,גבי ג'ופי ,גדעון כהן ,שי חיררי
משתתפים נוספים :אלעד טובי ,נילי הנגבי (רושמת)

עדי מבקש לאשר בווטסאפ את הפרוטוקול הקודם .מתנצל שנשלח אל החברים
באיחור.
.1עדכון ועדים :
ועדת גינון -שחר מעדכן שהתחלנו להשקות במאי .יש הרבה תקלות במערכת
השקיה .לדעתו יש בעיה של התנכלות מכוונת .חותכים צינורות ,סוגרים ברזים
ועוד .שחר מציע להוציא הודעה לתושבים שהועד מבקש לא לגעת בשעוני המים
ולא לסגור ברזים.
כיבוי אש -הייתה שריפה בשטח שבין גאולים לצורן .כדאי לבדוק את ברזי כיבוי
האש במושב .עדי אומר שהם באחריות האגודה ולכן יש לפנות אליה.
ועדת תשתיות –
שיפוץ כבישים  -נכון לשיחה אחרונה עם עמיר ריטוב הטרקטורים לא יחזרו
בקרוב לינוב .גם בגאולים נעצרו העבודות ברחוב ההרחבה.
לגבי השיפוץ ברחוב דרך החיטה ,שחר העביר את כל הריג'קטים למפקח של
המועצה הבעיה היא שהקבלן לא סיים לעבור עליהם ובכל זאת המועצה שילמה לו
את הכסף.
שערים – שער גאולים ושער תנובות קיבלו אישור מלא להפעלה .שעות הסגירה
יהיו 6:00-22:00
בספירה האחרונה שעשו עברו  540מכוניות ליום.
גזם – הבטיחו מהמועצה שערמות הגזם ברחבי המושב יפונו עד חג שבועות .
בפועל ,רק חלק פונה .נוצרה כעת בעיה חדשה ,בגלל שפינות הגזם לא מפונות
ונערמות אנשים החלו לזרוק עליהן מזרונים ,קרטונים ועוד פסולת גושית.
מתחילת הרפורמה של המועצה במרץ הוצאנו  15דו"חות ולא קיבלנו מהמועצה
שקל.
אפשר להוציא שוב הודעה לתושבים .שלחנו את הפרסום של המועצה לגבי
הרפורמה בגזם אבל התושבים לא ממש מתייחסים.

המצלמות על פינות הגזם הן מקומיות ברובן כך שלא ניתן לצפות בהן מרחוק.
הכוונה בשנה הקרובה להחליפן במצלמות עם .sim card
שיפוץ הכביש בסיבוב רח' ההרחבה-חיבור ינוב גאולים – נפתח הליך משפטי של
ועדת תכנון ובניה נגד משק פתחיה מגאולים שחורג לתוך הכביש  .מסתבר שכבר
קיים תיק פתוח מלפני  4שנים .העניין מטופל
מועדון לחבר – שיפוץ – צריך כמה תיקוני צבע ואיטום אחרי החורף.
ועדת תרבות – חגי אפריל מאי היו מאוד אינטנסיביים .נעשתה לאחר מכן ישיבת
הפקת לקחים .לפני שבוע נחגג חג השבועות טרם הייתה ישיבה מאז.
ועדת נוער -נערכים לקיץ פעילות ביולי ואוגוסט -פעילות מקומית עם פחות מ50-
איש שמשתתפים.
מתעסקים כרגע הרבה בעזיבה של בני המושבים את הנוער העובד וחבירה לתנועת
השומר החדש .אתמול העניין הוצג לתושבים ע"י המועצה.
מקווה שעניין הקומונה בינוב לא ייפגע בעקבות השינויים ותהיה המשכיות.
עדי מציין שקיבל תגובות טובות מאוד מהתושבים על פעילות התרבות בחג
עצמאות ויום הזיכרון .מציין לטובה את עניין הפקת הלקחים.
גבי מבקשת לבצע גיוס מתנדבים לוועדות נוער ,תרבות וגינון.
ליאור טלמון -מוסיפה שהדבר האקוטי הוא מחסור במתנדבים .מציינת שהיא כבר
מספר שנים משמשת ביו"ר ועדת תרבות ועם הזמן הקושי בגיוס אנשים עולה.
מבקשת לחשוב על מינוי יו"ר חדש לוועדת תרבות ,אולי אפילו להוציא את ריכוז
ועדת נוער ותרבות למשרה בתשלום.
ליאור גם מציינת שההעדפה שלה בתור יו"ר ועדת תרבות היא לשמור על הסטטוס
קוו שקיים שנים במושב ולא לחגוג חג בתאריך שהדתיים במושב לא יוכלו לקחת
בו חלק.
גדעון – חושב שצריך לכבד ולאפשר לכולם  ,דתיים וחילוניים להשתתף בחגיגה.
עדי – ממליץ לנסות לחבר יותר בין הועד הדתי והפעילויות שלו לבין התושבים
החילוניים.
ועדת דת – גדעון מבקש להעלות את עניין תפקוד ועדת דת הישיבה הבאה.
שחר מציין שאיבר גזיאל החל בהקמת עמותה לניהול כספי ועדת דת.
הועד המקומי מממן את ניקיון  +פעילות בבית הכנסת בסך כ. ₪ 30,000-
 .2גביה – הפעלנו כנגד  2תושבים חייבים הוצל"פ .נמצא בטיפול של עו"ד
 .3שכירות מבנה מרפאה ישן – לעדי יש השגות על הכתוב .לא נכון להגביל
פעילות בשעות .לפי ההסכם האגודה יכולה לפנות את השוכרים מתי שרוצה .יש
בעיה משום שהועד המקומי מתכוון להשקיע כספים במקום .יו"ר האגודה מצפה
לתשובה מאיתנו עד מחר .עדי מציין שמוכן לחתום על ההסכם עם האגודה אבל
מחויב שיהיה הסכם שאם לוקחים לנו את המבנה לפני תום  5שנים ,הועד יפוצה
ע"י האגודה.
 .4שערים – נעשו נזקים בשלושת השערים  .כרגע אנחנו בפרויקט שיקום שלהם.
לגבי שערי ה-ינוביה ,בקרוב נעבור לעבוד עם אפליקציה בה ניתן יהיה לעקוב אחר
פתיחה וסגירה של השערים כל זאת לאחר פיילוט שעדי עשה וסוכם בהצלחה.
בחודש הקרוב נעבוד במקביל במערכת הרגילה וגם באפליקציה עד שנעבור
לאפליקציה בלבד.

.5מדידות – בקרוב תכנס למושב חברה שמבצעת מדידות נכסים לפי דרישה של
המועצה .ינוב נבחרה לביצוע הפיילוט של המועצה .עדי ביקש מכתב מסודר על כך
מהמועצה.
 .6מוזיאון – גדעון ישב עם שמעון ישי וניסה להגיע להסדר כספי .הכול היה
מקובל עליו כולל גובה התשלום ,נשארה רק אי הסכמה על אופי התשלום .שמעון
מסרב לעבוד דרך האפליקציה .רוצה לעבוד עם פנקס קבלות .שחר מציע לתת לו
פנקס קבלות שישלם עליו פקדון מראש.
 .7פעילות פורום ה – 18-נציגות של ראשי הוועדים המקומיים מול המועצה .כרגע
מטפלים בעיקר בנושא התנהלות המועצה מול הוועדים בפינוי הגזם ובמקביל
מתארגנים לבצע פרויקט משותף של שיפוץ מקלטים.
 .8אלעד טובי (ועדת ביקורת) – מציין שטרם קיבל את תקציב  2019בשביל לעבור
עליו .סוכם שיישלח אליו במייל.
שואל האם בכל ישיבה חייב להיות נציג של ועדת ביקורת – התשובה היא שחלה
על הועד המקומי החובה לזמן אותו לישיבה ולשלוח הודעה מראש.

