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 20/11/12תאריך: 

 ועד מקומי מושב ינוב

 , איבר גזיאל, גדעון כהןגבי ג'ופי, שחר ורדי, עדי גליקמן חברי הנהלה: –משתתפים 

 שוקי, יוסי חיוןראש המועצה ,סגן  -אטלשאיציק ראש המועצה , – עמיר ריטוב משתתפים נוספים:

 מייק סילברמן, )נציג המושב הנבחר למליאה(  אורי בכרךכהן, 

    

 מנהל את הישיבה עד שנבחר היו"ר –עמיר פתח את הישיבה  (1

 ישיבה חגיגית, בעיקר ברכות
 ינוב זה נושא הפיתוח שנמצא בעיצומו, וצריך לראות איך זה ממשיך -הנושא המרכזי ב

 ישיבה חגיגית ולאחר מכן אין ימי חסד וצריך להתחיל לעבוד – 21/11-כנס במליאת המועצה תת
 האירוע היום במושב, אזכרה לאסון אוסלו, הוא חשוב. –היו"ר היוצא ביצע את תפקידו עד תום 

 עמיר דיבר על העבודה המשותפת של המועצה והועד המקומי.
 היוצאעד ועד החדש והודה לוואיחל בהצלחה לו –איציק שאתל  (2

 גדעון כהן הציע את עדי גליקמן כיו"ר הועד (3

 עדי נבחר פה אחד להיות יו"ר הועד המקומי של ינוב (4

 
 עדי גליקמן:

 בעבודה ובמימון.  –מה שלחוץ לנו ביותר זה נושא הפיתוח. נרצה את תמיכת המועצה 
 הכביש החדש שיפר את החיים במושב משמעותית

 לטובת הישובשנירתם לעשייה  –איחל בהצלחה לכולם 
 שיסייע כגזבר ובהעברת התפקיד –הודה למייק 

 מצפים להמשך שת"פ פורה עם ועד האגודה

 
 יוסי חיון:

 עד הנבחר. ואיחל בהצלחה לו
 מצפה להמשך שת"פ כמו שהיה בינו לבין מייק וגם יותר מזה.

 .ק עזבו את הישיבהיעמיר ואיצ
 חלוקה לראשי ועדות :

 עדי:
 גבי תרכז תרבות ונוער

 את תרבות תרכז ליאור טלמון
 גבי תרכז את נוער

 שחר ורדי תשתיות, גינון ובטחון
 רון עטיה –תשתיות 

 מאיר ישי –חון יטב
 אלעד מגידו –גינון 



  
 

 איבר ירכז את ועדת הדת
 גדעון יסייע בנושאים משפטיים ובנושא גבייה. מובהר שהוא לא יהיה היועץ המשפטי של הועד.

העבודה ולכן אסור לו להיות מורשה חתימה ואסור לו לנהל מו"מ מול בנק לעדי יש מגבלות ממקום 
 הפועלים.

 מורשי החתימה יהיו נילי, גבי ושחר.
 מבדיקה ראשונית התקציב הוא מאוזן אבל אין בו שקל מיותר עד סוף השנה.

 אין לכך הרבה תקציב –לבדוק מה קורה עם מסיבת חנוכה 
 ר אליהם תקציב.צריך לקבל מהמועצה מתי צריך להעבי

 
אחת לחודש ישיבה. כל יום שלישי האחרון של החודש נקיים את הישיבה. יפורסם  –ישיבות ועד 

 בציבור אם יהיו עוד אנשים שירצו להשתתף.

 
טסאפ, אתר אנשדרג את התקשורת מול תושבי המושב. קבוצת וותקשורת עם התושבים : 

 התושבים להעברת מסרים וכמה שיותר מידע לכל –אינטרנט 
 אורי ביקש אישור לשבת במשרד הועד המקומי פעם בשבוע לקבלת קהל. אושר

 
נכנס את ראשי הועדות בשבועיים הקרובים לישיבה ראשונה וכל אחד מהם יצא בקול קורא למלא 

 עדה שלהם. ואנשים בו
לתת  הועד המקומי צריך לערב כמה שיותר תושבי ישוב בפעילויות ובהחלטות של הועד. –גדעון 

 לאנשים הזדמנות להביע דעה. לפרסם סדר יום.
לא חושב שזה רעיון טוב, כי לא יצליחו לקיים דיון אלא רק ישמעו תלונות. בחרו אותנו כדי  –איבר 

 שאנחנו ננהל את זה.
על מה צריך לעשות. ההחלטות יתקבלו בסוף ע"י  inputגם בעבר פנו לכל התושבים וקיבלו  –עדי 

 הועד.
 לקיים פגישה עם ועד האגודה, ולקבל החלטות ממייק ולהתקדם משם.  מיד –איבר 

 יחד עם האגודה, יחד עם אורי לקדם דברים מול המועצה. –עדי 
האם לא צריך לזה ועד ייעודי? צריך לתת לזה מקום. הבעיה שאין  –איכות הסביבה  –גדעון 

כזו ועדה ומחפשים מישהו ועד. אם נמצא את מקורות המימון, אפשר לפרסם שיש ותקציב לזה ב
 שירכז את זה. 

 
 21:40הישיבה ננעלה בשעה 

 
 


