פרוטוקול
תאריך1/1/19 :

ועד מקומי מושב ינוב
משתתפים – חברי הנהלה :עדי גליקמן ,שחר ורדי ,גבי ג'ופי ,גדעון כהן ,איבר גזיאל
משתתפים נוספים :אורי בכרך ,נילי הנגבי  -רושמת

.1פרוטוקול ישיבה קודמת מאושר
 .2עדכונים מהיו"ר :
 הייתה פניה של הורים לפעוטות עם בקשה לקבל מועדון  .נבדק המקום
המוגדר מחסן ביצים כאופציה .ההורים עודכנו שיצטרכו לבצע שם שיפוץ
עצמי בכדי להשמיש את המקום.
 בוצעה החלפת מורשי חתימה .נילי ,גבי ושחר הם מורשי החתימה ב2-
החשבונות ,של הועד המקומי ושל הועד הדתי .עדי מורשה צפייה
בחשבונות.
 הסדר חוב חדש עם ***** ***** .מקווה שנצליח להגיע הפעם לפתרון.
***** היה חיובי וגילה רצון להסדיר את החוב .בעקרון לא ויתרנו על שום
חוב רק העו"ד המטפל בתיק ההוצל"פ הוזיל את העמלה שלו.
 עדי שחר ויענקל'ה נפגשו עם ראש המועצה .יש סיכום פגישה כתוב
שהופץ .היה חשוב להעלות נושאים שיהיו על השולחן למעקב.
גדעון כהן מעיר כי לפני שקובעים פגישה עם ראש המועצה יש להביא את
הדברים לדיון בישיבת הנהלת הוועד .אולי יש הערות ,אולי אחד החברים
ירצה להיות נוכח בפגישה .עדי מתנגד לכך שיש להביא כל דבר לדיון לפני
שמובא לראש המועצה.
עדי מסביר שיענקל'ה נכח בפגישה בשל הטיפול שלו בענייני הינוביה
שעלו בפגישה.
עדי מסכים לידע בישיבת ועד מקומי לפני כל פגישה אך מסייג שיש פעמים
שלא ניתן להמתין עד הישיבה הקרובה כמו במקרה הזה שהיה חשוב לבצע
את הפגישה מוקדם ככל האפשר.
שחר מציין שהפגישה נעשתה ע"ב הכרות אישית באופן יזום שלו ושל עדי
ולכן זה נעשה מבלי לידע מראש.
גדעון טוען שהועד אינו מועדון פרטי ושבעיניו זה לא תקין לפגוש את

ראש המועצה בנושאים שמתנהלים בוועד המקומי לפני שהדברים עולים
בישיבת הועד.
עדי מבקש להעיר כי אין חובה שכזו בנוהל הועד המקומי ואם לגדעון יש
דרך להוכיח אחרת  ,ישמח לשמוע.
גדעון מציין שלו ידע שיש בישיבה נושאים כמו מקב"ת ינוב ותפעול
הינוביה אזי הוא יכול היה לבחור אם לבוא או לא.
גבי מציינת שכל אחד מנציגי הועד נפגש עם בעלי תפקידים במועצה
במסגרת התפקיד שהוא ממלא ורק אח"כ מוסר דיווח בישיבת הועד.
 .3עדכון ועדות גבי :ועדות תרבות ונוער הכינו בקשת תקציב ל2019-
הכינו גם לוח אירועים שנתי .האירוע הקרוב הוא ט"ו בשבט.
לפני כשבועיים נכנסה קומונת גרעין עודד של המועצה לבית במושב (לשעבר בית
הרב) .הכוונה היא לרתום אותם גם לפעילות במושב .הוקמה ועדת גרעינרים לצורך
שמירת קשר רצוף איתם .התקיימה פגישה עם מאיה האחראית עליהם מטעם
המועצה.
גדעון שואל לגבי ביטוח המבנה.
עדי מעדכן שלמועצה יש ביטוח לכל המבנים הציבוריים כולל שטחים ציבוריים
במושב .הבעיה היא שבביטוח יש השתתפות עצמית די גבוהה .סדר גודל של
 75,000למקרה .סכום גדול מאוד עבור ועד מקומי .הנושא הועלה בפורום הוועדים
המקומיים ובמפגש הבא יפגשו עם יועץ הביטוח של המועצה.
 .4עדכון ועדות שחר :
ועדת תשתיות – הקבלן של המועצה עומד לסיים את העבודה על המדרכות ואבן
השפה בדרך החיטה אולם לא סולל אספלט במבוא הגפן ודרך החיטה .קיבל הוראה
מאיציק לצאת מהמושב.
שיפוץ בית יוני – נדרשים עוד  ₪ 14,000לצורך בניית אבן שפה ואבנים
משתלבות מסביב למבנה .כרגע גם העניין הזה דורש אישור מאיציק שטרם ניתן.
 .5ועדת דת – עדכון מאיבר :
היום קיבל מפתח למקווה .כרגע חסר טיח על חלק מהגדר וגם חסר טיח על הבור.
מהמועצה קיבל תשובה שאין כסף לסיים את הפרויקט .בנוסף נעשה שדרוג של
המבנה מבפנים ע"י כספים של ועדת דת ולא בטוח שיוכלו לקבל החזר על כך.
לטענת איבר על אף שביקש לא קיבל עד היום את התוכניות מהמועצה .כרגע לא
ניתן לקבל טופס  4ואם אין כזה המשמעות היא שאין ביטוח.
מבקש שהוועד ינסה להשיג את המכרז.
במקביל מתארגנת קבוצת נשים להגיע למועצה למחות על הסחבת.
גדעון מציע לתת תזכורת לריטוב עוד  10ימים לגבי טיפול שוטף בענייני המושב.
 .6מועדון לחבר – עדכון נילי :
התבקשנו ע"י האגודה לקרוא למועדון המשופץ – מועדון לחבר.
המועדון מיועד להשכרה לתושבי המושב בלבד.
הוכן טופס חדש עליו חותמים תושבים שמשכירים את המועדון .חותמים על פירוט
של סעיפים שמתחייבים להשאיר את הכול תקין וגם משאירים  ₪ 200פיקדון
למקרה של נזק בנוסף ל ₪ 200-עבור השימוש שמשמש אותנו לתשלום למנקה
אחרי כל אירוע.
 .7עדכון משולחן המועצה – אורי בכרך :

עדיין לא התחילו לדבר על התקציב .ראש המועצה ציין במליאה האחרונה שהוא
לא זוכר מצב של גרעון כזה קשה.
ועדת תכנון ובניה של המועצה אישרה שזה באחריותה לטפל בבעיית הניקוז ברח'
מבוא הגפן מול משק .7
בכוונת המועצה להצביע בקרוב על קבלת הלוואה לצורך החלפת כל התאורה ברחבי
המועצה לתאורת לד.
 .8נושאים לדיון :
מוזיאון בית הראשונים – ניהול המקום  :הועד הקודם החליט לגבות דמי כניסה
למקום מקבוצות .אוטובוסים שמגיעים לביקור משלמים בין  ₪ 150-200ושמעון
מוציא להם חשבונית שלו.
לדעת עדי ההליך אינו תקין .רק הועד המקומי רשאי לגבות כסף .עדי שוחח עם
שמעון והסביר לו שהוא מתנדב ואין כל הצדקה לגבות תשלום .שמעון מצדו טוען
שאם יש גבייה של כסף מגיע לו תמורה סמלית על ההשקעה שלו.
עדי מציע שעניין הגביה יצא מידי שמעון ויחזור לוועד המקומי – .הועד תומך
בהצעה פה אחד.
עדי מעלה את עניין התשלום לשמעון .אפשר להעביר לו כסף תמורת חשבונית
שלו .אורי יבדוק מה הסכום המקובל לתת והעניין יחזור לדיון בישיבה הבאה.
בית העלמין – האגודה מציעה להעביר לוועד המקומי את ניהול המקום .עבור כל
אדם שנקבר מקבלים סכום מביטוח לאומי .הסכום אמור להיות מופקד בחשבון
ייעודי.
עדי חושב שמדובר בשרות מוניציפלי שחייב להישאר במושב .יש בעיה עם כל
מיני תשלומים בעבר ששילמו אנשים והדברים לא נכתבו בצורה מסודרת .במידה
ונחליט להתקדם עם העניין יש במקום השקעות רבות לבצע כמו החלפת סככה,
תאורה ,הורדת מבנה הטהרה שאינו בשימוש יותר.
בינתיים עדיין לא מקבלים החלטה עד שהעניין ייבדק לעומק.
איבר מעוניין להקים עמותה דתית שתנהל את בית העלמין .עדי מבקש להבין את
המשמעויות ולהתייעץ עם היועצת המשפטית כי מדובר לדעתו בשירות מוניציפלי.
קבלן גינון – הועד משלם כל חודש מעל  ₪ 15,000לגנן .יש הצעה להביא גנן
שהוא גם חצרן על בסיס משרה מלאה .האגודה מוכנה להשתתף בעלות של עובד
כזה וגם בעלות של כלי עבודה שירכשו בתנאי שייתן שירות גם לה .הצפי לעלות
של עובד כזה  ₪ 12,000-13,000לחודש .יש הסכמה פה אחד להעסיק אדם
במשרה זו.
ינוביה -אמורה להחזיק את עצמה ולכסות הוצאות שוטפות.
אנחנו מוציאים בכל שנה כ ₪ 30,000-על תחזוקה ותפעול של המקום.
חוץ מההשקעה הראשונית המועצה לא העבירה כלל כסף עד היום .בשל כך החל
מתחילת שנת  2018לא הועברו למועצה כספים על פעילויות של הנוער (השתתפות
מושבית) ולכן הכרטסת שלנו במועצה בחובה של .₪ 20,000עדי הודיע לראש
המועצה שאנחנו מפסיקים את התפעול שלה במידה ולא יועבר אלינו כסף.
גדעון מציע להוציא למועצה מכתב המודיע להם מה מגיע לנו עפ"י סיכום ובנוסף
להודיע במכתב שבשל אי העברת הכספים אנחנו מבקשים לקזז את הסכומים
מהכרטסת שלנו.
תקציב  - 2019הועדות השונות יעבירו דרישות לתקציבים .כרגע במועצה לא

מיישמים את חוק הפרגולות .אורי טוען שהסבירו במועצה כי אלה שכבר אכפו את
חוק הפרגולות לא יהיו מחויבים לוותר עליו.
עדי מודיע כי מייק עדיין מתפקד כגזבר הועד המקומי והוא יישב אתו לסגור את
התקציב ל.2019-
אגרת שמירה – מאיר שביט ביקש שנגיש שוב את הבקשה לאישור גביית היטל
שמירה .הבקשה נשלחה אליו והוגשה למשרד הפנים .ממתינים לתשובה.
גדעון מבקש לקבל הסכמה והסמכה להקים ועדת משנה לאיכות הסביבה .יגיש
מכתב עם הגדרות מה תפקיד הוועדה.
פרויקט קהילתי – אורי מעדכן שהמועצה פרסמו "קול קורא" למושבים להקמת
פרויקט קהילתי .מבקש את אישור הוועד להריץ מחדש את פרויקט שיפוץ מגרש
הכדורסל הישן ,חיבורו לגן השעשועים והשמשתו כמגרש משחקים לילדים קטנים.
פינוי מבנה המרפאה (נק' אור) – עדי מעדכן :
האגודה פתחה לפני מס' שנים בהליכים לפינוי המקום .בזמנו הסכים הועד המקומי
להשתתף עם האגודה ב 50%-מעלות הפינוי בתמורה להעברת המבנה לוועד
המקומי .בפגישה האחרונה של עדי עם יוסי חיון הוצג בפניו כי עלויות הפינוי
הגיעו כבר ל ₪ 60,000-וכי האגודה מצפה שהועד המקומי ישלם כמחצית –
 .₪ 30,000בבדיקה שערך עם מייק ורון מהוועד הקודם מסתבר שהועד התחייב
להשתתפות של  50%מעלות הפינוי עד גובה של  ₪ 30,000ובהתאם לכך הועברו
כבר  ₪ 12,500לאגודה .כפי הנראה אין לנו צורך במבנה זה ואין לנו גם 17,500
 ₪נוספים ע"מ להשתתף בעלויות הפינוי כפי שמבקשת האגודה .יוסי חיון מוכן
להחזיר לנו את הסכום שניתן בעבר של  ₪ 12,500ובתמורה לא יהיו לנו תביעות
לקבל את המבנה לאחר שיפונה  .עדי מבקש להודיע לאגודה שאנו מעוניינים לצאת
מההתחייבות שלנו להשתתפות בעלויות הפינוי .מאושר ע"י חברי הועד פה אחד.

