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 12/11/2019תאריך: 

 ועד מקומי מושב ינוב

 , גבי ג'ופי , גדעון כהןשי חירריגליקמן, שחר ורדי, עדי  חברי הנהלה: –משתתפים 

 אורי בכרך, : אלעד טובי פיםנוספים משתת

 אושר  – אישור פרוטוקול קודם  1
קבוע, מקים ומפרק באותו יום. אפשר להגדיל  רוכלות זה משהו לא   – רוכלות במושב   -אורי בכרך  

את הפעילות, אך זה חייב להיות זמני. הועד המקומי לא נותן לספק שום שירותים, הוא צריך  
ל. הפיקוח הוא של המועצה. צריך יהיה לפקח על הדוכנים בעצמינו. תושבי לב השרון  ו להביא הכ

 רשאים להגיש בקשה לרוכלות.  
יש קשר לפרויקט הזה, ונצטרך להחליט על מקום אחד שבו זה  הועד המקומי יצטרך לתת א 

 מתקיים. 
 ח בשנה למועצה. "ש 300מי שעושה רוכלות משלם 

 בקשה לקבלת מבנה המרפאה לאגודה הדתית – איבר גזיאל 
אין בעיה.    –הפעילות שתהיה שם היא לא בית כנסת, מועדון חברים שאם תרצו לקחת מדי פעם 

מי יחליף את זה? אסור   – תי במושב מקום. יש שם בעיה של אסבסט חשוב שיהיה לציבור המסור
לא מכיר את חוק האסבסט. לא מבין את הקשר בין    –להפעיל את המבנה בגלל האסבסט. עדי 

 אם אקח את זה מישהו יצטרך לממן את זה.   –הבקשה לגג האסבטס. איבר  
מיוחדת ולאפשר לכמה שיותר  התכנון שהמקום יהיה לכלל הציבור במושב ולא לאוכלוסיה  –עדי 

ת.  ימאנשים להנות מהמבנה. אין הכוונה להקצות את המבנה לניהול עמותה המיועד לקבוצה מסו
 עד אין כסף לשיפוץ המקום ומחפשים תרומות לשיפוץ.  ו לו

שח כדי להשתתף בהוצאות    15000ד יוסי סיכם עם מייק שיתנו "כשהיה המשפט עם חב –איבר 
שאר באגודה  י ה? הכסף הזה היה אמור להזחזרה. אז מה עשינו עם משפט. קיבלתם את זה 

 הדתית, אנחנו רוצים מקום לעשות שבת תרבות, הרצאות בנושאים כלליים, נזמין חברי כנסת... 
 תיתן לי את התשובה שלך בכתב. 

נוציא מכתב שהמבנה אמור לשרת את כלל האוכלוסיות במושב, כמו כל מבנה אחר במושב   –עדי 
 ת הועד המקומי.  שבאחריו

אנחנו בעד שיתוף פעולה, רוצים לעשות אירועים משותפים אבל זה לוקח שני צדדים לשתף  
 פעולה... 

 עדכן שהסתיים הסיפור עם הרב.   –עדי 
מקלטים ראויים לשימוש, נקיים ומוכנים לקלוט   4. יש מקלטים.... עדי עדכן על מצב המקלטים – שי 

 תושבים במידת הצורך. 
 ת הנופלים )מפתח במשרד הועד( ליד אנדרטא  .1
 בכיכר המייסדים )מפתח במשרד הועד(  .2
משק הרצל חגי ברחוב מורד התאנה ) מנעול עם קוד, הקוד במשרד   – 24במשק מס'  .3

 הועד( 
 משק משפחת סימון ברחוב מבוא הגפן ) מפתח אצל משפחת סימון(  –  78במשק  .4

 
 אין עדכונים מועדת תרבות וועדת נוער. 



  
 

 עובדים על כיכר המייסדים, תודה רבה לארתור ואבריל.   –תשתיות 
 חידוש כל המקום    –בכניסה למושב 

 ריקי פרץ לקחה אחריות על גינון במושב ותעבוד מול החצרן. 
 קיון חורשת ילדי אוסלו. י לחשוב על נכדאי   – שי 

 מביא לתשומת לב את העץ המוזר בנתיב הזית.  – אלעד 
צריך פרויקט של גזם עצים בכל המושב. המון צמחיה שגולשת ומפריעה. מתאפשר לנו   –עדי 

 ש"ח.   35,000, בסביבות בצעמבחינה כלכלית ל
 אלעד מבקש להביא פקיד יערות כדי לבדוק את בטיחות העץ.

 פקיד יערות יבקש סקר עצים ואז לא נוכל לעשות שום דבר לכל העצים.  –עדי 
היום מע"צ השיב שהם מתנערים מאחריות לערמות החול שנצברו מול המשק של דניאלה   – שחר 

 מאיר. שבעה חודשים שחר רודף אחריהם. שחר ביקש לפגוש את המנהל אזור. 
   – מוזיאון ינוב וטקס אסון ילדי אוסלו 

פגש עם שמעון ישי כדי להסדיר את נושא  ים גדעון, עדי ויוסי פלג היו אמורים להלפני שבועיי 
.  להמשיך שמעון אמר שאם לא יתנו לו תשובה עד סוף היום הוא לא מוכן כן  פני להכספים. יומיים 

דיבר עם שמעון ושמעון אמר   פלג  באותו ערב שמעון החריב את המקום ועשה שם נזק רציני. יוסי
 בתנאי שהועד לא יגבה דמי כניסה.   זיר את המקום לקודמתושהוא מוכן להח

 גבי מציעה עוד פעם אחת לדבר עם יוסי ושמעון, שיחזיר לקדמותו. 
גדעון כל מאמץ נוסף זה בזבוז זמן. המסר צריך להיות חד וחלק יש לך עד התאריך הזה והזה 

יע אתו להסדר. זה לא  להחזיר את המקום לקדמותו. אנחנו ניסינו פעם ועד פעם ועוד פעם להג
הכי חשוב שיחזיר את המקום לקדמותו, בלי תנאים ובלי   שלא ניסינו. הוא לא משתף פעולה.

 . ם איומים. אם לא יעשה את זה ננקוט באמצעים משפטיי
עד שאם יש מישהו מהמושב שרוצה להתנדב לעשות טקס אזכרה ונוציא הודעה מהו  –החלטה 

 לילדי אוסלו, שיפנה לנילי. 
 בר עם שמעון ויוסי פעם אחרונה. גבי תד

יוצאות אך ורק ממספר הועד המקומי, רק הודעות הועד ולא מהמועצה   – הודעות בתפוצת הועד 
של הודעות של משפחות. יש לנסח את ההודעות    forwardולא מהטלפון האישי של נילי גם לא 

ל אירועים אבל  מההתחלה ולשלוח אך ורק ממושב ינוב. אפשר לשלוח הודעות מטעם משפחות ע 
 הדגיש שההודעה מטעמם. ל

פ  אכל מי שמגיע אל נילי היא צריכה לוודא שהם בקבוצת וואטס –הוספת אנשים לקבוצת וואטאספ 
של המושב ואם לא, היא צריכה להוסיף אותם. חשוב שנילי תהיה נוכחת בישיבות של הועד. יש  

 לדאוג שזה יקרה בהמשך, זה חלק מהתפקיד שלה. 
 ציא הודעה על שינוי אירועים ונתחיל לדבר עם אנשים נו – מתנדבים 

הוצאות המצב טוב. נעמוד ביעד התקציב בצורה טובה מאוד. הכנסות יותר גבוהות   – 2020תקציב 
 מהצפוי. נצטרך לאשר תקציב לשנה הבאה בישיבה הבאה.  

כדי להיערך   לינוב וצריך להשאיר לזה כסף. נקיים על זה דיון בישיבת ועד הבאה  70השנה חוגגים 
 לחגיגות. 

לעשות יום העצמאות במשותף. עדי אמר שהשנה  , ניצני עוזשי שדה, יו"ר ועד מקומי פניה מ
 אבל צריך לדון בזה.  –כנראה לא 

 הישיבה ננעלה 
 
 

 
 


