פרוטוקול ועד מקומי 2312614236

חברי ועד נוכחים :לימור רגב ,זהר בן-ברק-זילס ,אופיר בן-פורת ,אודי תמיר ,חיים בן-יוסף ,שאול דגן.
משתתפים :רוני לביא-אלקנה ,יאיר מור.

נושאים שעלו בישיבה:
 הועד דן בבקשה של המועצה האזורית לאשר מעבר של צו המסים מאזור ב' לאזור ג' .זוהי
דרישה של משרד הפנים שבמהותה אין שינוי בגובה חיובי הארנונה מבחינת התושבים ,השינוי
הוא רק בצורת החלוקה של הכספים בין המועצה האזורית לועד המקומי בשיטה הדו-רובדית.
יאיר יבדוק את הנושא לעומק בכדי לוודא שלא תהיה פגיעה בהעברות הכספים לועד המקומי
בשל המעבר .במידה ותהיה אסמכתא לכך מהמועצה האזורית ,הועד יאשר המעבר.


הועד דן בהצעה להעלות את מיסי הארנונה לשנת  .7102התקבלה החלטה פה אחד ,שלא לבקש
העלאה נוספת של המיסים .יש לציין שישנו אחוז מסוים ( )0.22%שיעלה באופן אוטומטי בשנת
המס הבאה ,ללא תלות בועד המקומי ,בהוראת משרד הפנים.



הוצגו לועד המלצות הועדה שהוקמה לבחון את הצרכים הקיימים בנהלל בתחום הנוער
והחינוך הבלתי פורמאלי ,כדי לייצר מענה הולם במסגרת המשאבים הקיימים בועד .זאת
בהמשך להחלטת הועד מישיבה קודמת שלא לקחת מנהל לתחום החינוך הבלתי פורמאלי .רוב
ההמלצות התקבלו פה אחד בועד .בנושא הצהרון לגילאים ד'-ו' ,התקבלה ההמלצה ברוב של 5
מול .0



דשא+תשתיות תאורה

הוחלט פה אחד על סדרי העדיפויות לשיפוץ האמפי :מגרש קט רגל

היקפית סימון מגרש כדורסל והתקנת סלים .השיפוץ החל על פי סדר עדיפויות זה ונמצא
בשלב התשתיות.


לועד המקומי יש שלושה מורשי חתימה :לימור רגב ,אודי תמיר ואופיר בן-פורת .על כל
המחאה ומסמך רשמי של הועד ,חתומים שניים ממורשים אלו.



אצילית הודיעה על סיום תפקידה באוקטובר הקרוב ,כמנהלת הלשכה בנהלל .אנו מודים לה
על תרומתה ארוכת השנים ,תוך השקעה ,מחויבות והתמדה ומאחלים לה הצלחה בהמשך.
תהליך איתור מנהלת לשכה לועד המקומי בשיתוף עם האגודה החקלאית ,יחל בקרוב.



יאיר מור ,התחיל היום את עבודתו כמזכיר הועד המקומי .יאיר יחל בחפיפה עם גלעד -המזכיר
היוצא בזמן הקרוב.



פורסמו שמות המועמדים לתפקיד חבר ועד נוסף .המועמדים :מאיר מלול ,עופר אבירן ועמי
אשכול .פרטים על אופן הבחירה ומועדיו פורסמו לתושבים בסאמדיי.
הישיבה הבאה תתקיים ביום רביעי ,20126 ,במזכירות.

נושאים שיידונו
 הצגת תכנון מול ביצוע תקציב הועד המקומי -רבעון 0-3 הצגת תכנון מול ביצוע תקציב תשע"ו  -מערכת החינוך לגיל הרך.-

הציבור מוזמן להגיע לישיבה

