פרוטוקול ועד מקומי 3112014236
חברי ועד נוכחים :לימור רגב ,זהר בן-ברק-זילס ,אופיר בן-פורת ,אודי תמיר ,חיים בן-יוסף ,שאול דגן.
משתתפים :גלעד גורן

נושאים שעלו בישיבה:
 יוזמה שהגיעה מתושבים לועד ,מבקשת את תמיכתנו בהקמת' :מקלט מוסיקלי' בנהלל .מדובר על
השמשת מקלט ציבורי לטובת מוסיקאים בנהלל ,שישמש עבורם מקום לקיום חזרות נגינה .הועד
אישר  ₪ 5000עבור יוזמה זו ויגיש בקשה למועצה האזורית במסגרת תכנית 'משלבים כוחות',
לקבלת החזר של  50%מהסכום .הועד מעודד יוזמות קהילתיות ושמח על יוזמות מסוג זה שמגיעות
לפתחו.
 גלעד עדכן הועד בנושאים הבאים:
 oהשיפוץ בבריכת השחייה :חדר המכונות ,סטטוס תיקוני במבנה המלתחות ,בניית המזנון,
מכרז מפעילים ורשת צל.
 oבקשה שהגיש הועד המקומי למשרד הביטחון ,עבור תקציב לשיפוץ חדר ההנצחה במועדון
הוותיקים על סך  ₪ 35,000אושרה .השיפוץ יחל בקרוב.
 oנחתם הסכם בין הארכיון בנהלל לספריה הלאומית ,בהתאם לאישור שניתן לנושא על ידי הועד
לפני מספר חודשים.
 oמתבצע תהליך של עדכון וחידוש חוזי העבודה עם עובדי הועד המקומי.
 oהועד אישר תוכנית בניה בסמינר במגרש .284
 oלאחרונה נשפכה באתר הגזם של נהלל פסולת בניין .העבריין נתפס והפסולת פונתה .אנו
חוזרים ומדגישים שאתר הגזם נועד לגזם בלבד ולא לפסולת אחרת!
 הגיעה פניה לוועד המקומי מאחד מהתושבים לאשר פיצול של משק עזר בנהלל .הבקשה נדונה לפני
כן באגודה החקלאית שקבעה שהיא אינה ממליצה לוועד דבר בעניין ומעבירה ההחלטה לידיו .הועד
המקומי יכנס את ועדת תכנון עם נציגי האגודה ונציגי הועד ויידון בנושא בהרחבה טרם מתן
החלטה.
 עקב עזיבתו של אליעזר את הועד המקומי ,התפנה מקום בועד .בימים הקרובים יפרסם הועד קול
קורא למועמדים לועד המקומי .ולאחר קבלת המועמדויות יתקיימו בחירות בקרב התושבים.
 התקיים דיון נוסף בנוגע להעסקת רכז/ת קהילה ו/או רכז/ת בלתי פורמאלי .הוחלט כי יוקם צוות
בהשתתפות חיים בן יוסף ,שאול דגן וגלעד גורן ,שיבדוק את דרישות המערכת הבלתי פורמאלית
והדרישות הקהילתיות הקיימות היום בנהלל וימליץ על מתן מענה לתחומים אלו ,תוך ניסיון איגום
המשאבים הקיימים היום.
הישיבה הבאה תתקיים ביום רביעי ,23126 ,במזכירות.
נושאים שיידונו:
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