פרוטוקול
תאריך19/3/19 :

ועד מקומי מושב ינוב
משתתפים – חברי הנהלה :עדי גליקמן ,שחר ורדי ,גבי ג'ופי ,גדעון כהן
משתתפים נוספים :אורי בכרך ,אלעד טובי ,דורון יצחקי
 20:15עדי פתח את הישיבה







ועדת דת :איבר לא הופיע ,לא הגיש את מכתב התפטרות אלא רק בע"פ – הוא מתבקש להודיע
בכתב על ההתפטרות ולידע את המועצה על מנת שנוכל להכניס את מספר שתיים מהרשימה
שלו לוועד .זו ההיעדרות השנייה של איבר מישיבות הועד.
 oלבדוק עם אתי לוי מהמועצה – האם היעדרות שניה ברציפות מעידה על סיום תפקיד?
הצטרפו לישיבה ועדת ביקורת – דורון יצחקי ואלעד טובי
אישור פרוטוקול ישיבה קודמת :גדעון ביקש להוסיף לפרוטוקול שהוא התנגד להגשת קול קורא
ל 300,000-ש"ח עם  20%השתתפות של המושב ,כיוון שהמידע הועבר אליו בזמן קצר מדי
בשביל שיוכל לעיין בזה ולהעיר את הערותיו.
הועד מודע לזה שכרגע אין ברשותנו  60,000ש"ח הדרושים לחלקינו בפרויקט.
אורי – כרגע הבקשות בדיון מול משרד החקלאות ,התעוררה בעיה עם הבקשה שלנו ליישור בטון
של  180000ש"ח
 oפרוטוקול הישיבה אושר
עדכון ועדות:
 oבטחון:
 )1אין אישור משטרה לאירוע פורים.
 )2ניסים רווח הודיע על התפטרות ,לא קיבלנו מכתב התפטרות .אין חוזה ,לא ברור
כמה שנים הוא עובד .רק בכמה שנים אחרונות קיבל תלוש שכר .צריך להסדיר את סיום
ההעסקה שלו.
 oתשתיות:
היה פיצוץ בין הקבלן למועצה על מי עושה בדיקת מכון התקנים לעבודות אספלט
בכבישים .אין לו אישור להמשיך לעבוד כל עוד לא מקבלים תוצאות של הבדיקות ממכון
התקנים.
 oגינון :הגנן סיים בסוף חודש פברואר ,ומאז עובדים עם החצרן .עובד יפה.
 oנוער:
 )1נור ישראלי ,רכזת הנוער ,התפטרה .מחפשים עבורה מחליף בהקדם.
 )2מבנה נוער ב' –  16באפריל חנוכת בית של משפחת פלג ,הרבה מוזמנים .יוסי ביקש
שנשתתף בתקציב של  1000ש"ח לכיבוד.
 אושר השתתפות













 oאיכות הסביבה – הועדה תתחיל לפעול בשבוע הבא
רפורמות של המועצה בנושא חשמל וגזם .התייעלות במיליון וחצי ש"ח בשנה של המועצה.
 40%התייעלות .מינוב מצפים להתייעל ב .30%-אנחנו טוענים שאנחנו כבר יעילים ,אבל
המועצה לא מקשיבה .די קשה ...לא מפנים מספיק גזם .בעייתי מאוד .הפרדה בין פסולת גושית
לגזם כבר נעשה ,מבקשים שנקפיד שלא ייזרק גזם חקלאי.
נצטרך להוסיף מצלמות לפינות הגזם .היום המצלמות לא יעילות .צריך להשקיע הרבה כסף כ-
 30,000ש"ח בשיפור המצלמות במושב.
אין הרבה פתרונות ריאליים ...צריך להשקיע גם בחינוך – למשל המשקים שירכזו במשק את
הגזם שלהם ויפנו אותו רק פעם בחצי שנה.
התייעלות בחשמל – במתקני ספורט אין צורך להתייעל ,במוסדות דת – נדרשים להתייעל ב-
 2400ש"ח (על בית המדרש לא ברור מי משלם את חשבון החשמל) .מוסדות הציבור – צריך
להתייעל גם כן .נצטרך לשים שעוני חשמל ,חיישני נוכחות.
המקווה החדש נפתח ונחנך ללא טופס  ,4ללא אישור המועצה .עדי הודיע לאיציק שאתל בכתב
שהוא מסיר אחריות מכל המקווה ושהוא לא יודע מה קורה שם .גדעון ממליץ לפנות לעו"ד
ולבדוק אם יש לנו סמכות נחזית על המקווה .להודיע לתושבים שאין למקום טופס  ,4ומי שנכנס
לשם נכנס על אחריותו.
מוזיאון ינוב – עכשיו שמעון ישי מבקש  70%מהתשלום שנגבה יגיע אליו .גדעון טיפל בזה .האם
אנחנו רוצים לממן את המשך תחזוקת המוזיאון או לא? הבעיה היא שכנראה ההכנסות לא
מכסות את הוצאות התחזוקה של המוזיאון ולכן צריך להחליט האם משלמים גם לשמעון למרות
שזה לא מכסה את ההוצאות .עובדתית – תושב שביקר במוזיאון לא יבקר שם שוב.
גדעון מבקש את רשימת ההוצאות של המוזיאון שנבדוק הכנסות מול הוצאות.
 oנילי תעביר לגדעון את רשימת ההוצאות.
אסיפת תושבים – רוצים לעשות אסיפת תושבים באפריל.
העברנו תקציב למועצה והוא עדיין לא אושר ,הגזבר בחו"ל.
 oעדי יעביר את התקציב שהוגש לוועדת ביקורת לעיון.
היטל בטחון – עדיין לא אושר ע"י משרד הפנים
ב 5/4-יש ביקור של איכות הסביבה שמאורגן ע"י המועצה .נעשתה עבודה מדהימה בינוביה,
אבל נושא המכסות מאוד מקשה.
נודע לנו שהמועצה פרסמה מכרז על מדידות רק בינוב – אנחנו אמורים להיות פיילוט למכרז של
מדידות של בתים .עושים את זה כל  5שנים.

הישיבה ננעלה

