פרוטוקול ועד מקומי 11/11/15
חברי ועד נוכחים :לימור רגב ,אופיר בן -פורת ,חיים בן-יוסף .שאול דגן ,אליעזר יפה ,אודי תמיר.

משתתפים :יאיר מור ,גלעד גורן , ,דוד חורש.

נושאים שעלו בישיבה:
 דוד חורש ,מנהל כפר הנוער ויצו נהלל ,הגיע לועד המקומי והציג את התוכניות המתקיימות בכפר
הנוער בימים אלו.
בפגישה עלו שני אירועים שארעו בשבועות האחרונים ללא שיתוף ו/או ידוע של הועד:
 גיזום ועקירת ברושים לאורך כביש הגישה באזור המבנה החדש שנבנה בכפר הנוער. יציקת בסיס בטון לעמדת שמירה בשולי כביש הגישה באותו האיזור.הישיבה הסתיימה באמירה הדדית לפיה כפר הנוער והועד המקומי ישתפו פעולה בכל דבר
המשפיע על שני הצדדים ,ביחוד אל מול פרויקט כביש הגישה הצפוי להתחיל במרץ  2016ופרויקט
הטבעת ההיקפית בנהלל וחיבורה לכביש הגישה.
 הוצג תכנון מול ביצוע תקציבי לחודשים ינואר-ספטמבר  2015של תקציב הועד .כמו כן הוצגו
יתרות תקציב משוערות לשנת תקציב זו .מסתמן כי הועד יסיים את שנת התקציב ביתרה
תקציבית .הוחלט כי חלק מיתרה זו יוקצה להשקעות מוניציפאליות כדלקמן:
 השתתפות של שליש מעלות גידור בית התינוקות של מערכת החינוך בנהלל ,בעלות של כ-.₪ 5000
 השקעה בגינון כביש הכניסה לנהלל בעלות של כ.₪ 4000- השקעה בתכנית בטיחות ותימרור ברחבי המושב בעלות של כ.₪ 15,000 - השקעה בבניית מגרש קט-רגל בשטח האמפי המצוי במרכז נהלל ,בעלות של כ.₪ 10,000 - השקעה ברכישת ציוד לארכיון בעלות של כ.₪ 5000 - השקעה במועדון ותיקים בעלות של כ.₪ 6000 - הועד אישר הצבת קונטיינר ברחבת מגרש החניה בתל שמרון ,למשך חודשים יוני-יולי  ,2016עבור
משלחת ההכנה לחפירות הארכיאולוגיות שעתידות להתחיל שם בשנת .2017
 בעקבות בקשות מהציבור להציב תאורה באיזור גן המשחקים החדש שמול הגנים ,גלעד יבדוק
עלות של הצבת תאורה שתיתן מענה לשטח הגן.
 הועד אישר כניסה לתהליך עם משרד רואי חשבון "בועז מקלר" ,במסגרתו יפעל המשרד להשיג
לנהלל כספים המגיעים לה ממשרד הפנים עבור קבורה .שכר הטרחה עבור שירות זה ,יגזר מתוך
הסכומים העתידיים שישיג המשרד ,בגובה של  15%מהם.
הישיבה הבאה של הועד המקומי תתקיים ביום ד׳  20:30 ,25/11/15במזכירות
על סדר היום:
דיון בשוטף

הציבור מוזמן לישיבה.

