
 

 

 ועד מקומי מושב ינוב

03/02/2019 

 תושבי ינוב היקרים,

בחודשים אלו אנו לומדים, חוקרים,  .הבחירותאז חודשים מ שלושהחלפו  

להבין את המשימות והאתגרים הרבים שעומדים בפני הועד  מתחיליםשואלים ו

את שנעשה בתקופה האחרונה ואת שאנו מתכננים   ,באגרת זו תארנ המקומי בינוב.

 לבצע בזמן הקרוב.

 :כללי

בעבודתן.  וממשיכות ועדות נוער, תרבות, גינון, תשתיות, בטחון ודת החלו 

המעוניינים להצטרף שיפנו  בועדת ביקורת עדיין חסרים חברים ונשמח למתנדבים.

ועדת איכות הסביבה בשלבי הקמה. תהליכי התייעלות  לנילי במשרד הועד המקומי.

 מזכירות., החצרנות והדיגיטליות בבתחום הגינון החלוכבר 

 .המקומי שנפתחה קבוצת וואטסאפ לעדכונים מהועד ,בוודאי שמתם לב

ומקטינים את כמות הודעות הדואר האלקטרוני  SMSבהדרגה אנו נפרדים מהודעות 

אגרת זו תהיה האחרונה שתשלח בנייר ורק מי שיבקש לטובת הודעות וואטסאפ. 

בקרוב נתחדש באתר במפורש מהועד המקומי, יקבל את המכתבים מודפסים בנייר. 

 .Citrusמסטודיו יין טובי ונדב פבזנר ע"י הדר טובי, מעבהתנדבות שמוקם  ,אינטרנט

באתר נפרסם את כל המידע לתושב ואת פרוטוקלי החלטות הועד המקומי. מי שעדיין 

לא הצטרף לקבוצת העידכונים בוואטסאפ, מוזמן להצטרף בקישור זה: 

https://chat.whatsapp.com/LqMxjtpmwTi2ry18cmFYNb 

בית "נקלט במושב בבית שסמוך לכיכר המייסדים ויקרא מעתה " דדעו"גרעין 

האגודה החקלאית ערכה טקס יפה של קביעת מזוזה למבנה ששופץ על  ".הגרעינרים

הוקמה ועדת גרעינרים כדי לתמוך בית. ל "דרור"יעבור גם גרעין  שנה הבאהבו ידה

מושב. וב מועצהבכל הנדרש לחבורת הצעירים הנמרצת שתורמת רבות לנוער ב

נור  ,בת המושב ,נפרדנו מהמדריך הבוגר אלון דוידוב וקלטנו בשמחה את מחליפתו

 בהצלחה!!! ישראלי.

. תודה לצוות ההדרכה, נוער, תרבות טיעות יפהבשבט באירוע נ 'טות ציינו א

 .תרמותם לאירוע מוצלחוגינון על 
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שופץ המועדון לחבר. נבנתה מדרכה מכיכר המייסדים עד לכיכר לאחרונה 

נותר להשלים ריבוד וסלילה מחדש , נבנו מדרכה ומפרצי חנייה ברחוב החיטה, הבנים

שנתרם ע"י משפחת  ,גיל תיכוןבתאם לשימוש מבנה לנוער שופץ והו .יםשל הכביש

יערך טקס חנוכה והסרת הלוט. התחלנו בשיפוץ והגדלת רחבת  אפרילב .פלג

האנדרטה לנופלים. חברת נתיבי ישראל מבצעת עבודות ריבוד וסלילה מחדש של 

מצומת ינוב ועד לקראת היציאה מהמושב לכיוון גאולים. בקרוב יחל  5613כביש 

 המועצה לתאורת לדים. ישובי יקט החלפת תאורת הרחובות בכל פרו

 בטחון:

בהתפרצויות וגניבות  חדהלאחר תקופה של שקט יחסי, אנו עדים לעלייה 

במושב ובאיזור כולו. אנא דאגו לנעול, להפעיל אזעקות וכל אמצעי בטחון אחר שיכול 

עקב טעות  לא נגבתה אגרת שמירה 2018ת . בשנבסיכול ההתפרצויות וגניבות לסייע

חזור ל את אישור משרד הפניםבקרוב קבל ל ,אנו מקווים בירוקרטית של המועצה.

לשפר את האמצעים הביטחוניים במושב. מתמידי משמר כדי  ,גרהלגבות את הא

 ע באבטחת המושב.והגבול ישמחו לקלוט מתנדבים חדשים לשורותיהם לסי

 תקציבים:

 2019 ה לשנתקציבבגרעונות כבר מספר שנים ותהמועצה האזורית לב השרון   

עת מנסה כ .מיליון ש"ח. הסיבות והתירוצים לגרעונות רבים 12מעל בגרעון כבר 

המועצה לאזן את תקציבה ע"י העלאת מיסי ארנונה, העברת סמכויות לועדים 

הועדים המקומיים במועצה כל ים להתייעל. יהמקומ יםפייה מהועדיהמקומיים וצ

 ,עצמה אך מנגד מצפים להתייעלות רבה במועצה ,ומנסים לסייע מבינים את צו השעה

נוכל לסיים את  ,קציב המועצהמבלי לפגוע בשירות לתושב. לאחר שנקבל את ת

 1/3-עליה של ככי אושר בשלב זה אנו יודעים  .תהליך הכנת תקציב הועד המקומי

בנוסף להתייעלות שאנו מתכננים בתחומים ( במיסי הועד המקומי. 0.32%האחוז )

עבר וצמצום חובות  הגבייהגדלת אחוז הל מאומצתמקיימים פעילות גם אנו שונים, 

מי שטרם הסדיר הוראת קבע מתבקש לפנות בהקדם  לועד המקומי.של תושבים 

 לנילי במשרד הועד.

 לסיום:

על העברת מושכות חלקה,  למייק סילברמן ורון עטיהאנו רוצים להודות מאוד  

שנים ואת פירות עבודתם אנו קוצרים  6עשייה רבה בקדנציה הקודמת, שנמשכה 

כעת. זו גם הזדמנות מצויינת לספר שהנהלת האגודה החקלאית והועד המקומי 

 יחד, בכבוד הדדי רב ובשיתוף פעולה יעיל. ממשיכים לעבוד

 בכבוד רב,

 עדי גליקמן יו"ר הועד המקומי

 ועד המקומי, גבי ג'ופי, שחר ורדי, רוברט גזיאל וגדעון כהןחברי ה

                      


