פרוטוקול ועד מקומי 07/01/15
חברי ועד נוכחים :לימור רגב ,אופיר בן -פורת ,מייקי מזי״א (חבר ועד יוצא) ,נעמה בנטוב ,אליעזר יפה ,שאול דגן
(חבר ועד נכנס) ,אודי תמיר ,חיים בן-יוסף.
משתתפים :אייל ירדנאי ,יניב שמעציון ,דפנה טבת ,מעוז בר-און ,אופיר בן יוסף ,ורד יפה ,ורד לוין ,רוני אלקנה.

נושאים שעלו בישיבה:
 הועד המקומי נפרד ממייקי מזיא ,חבר הועד בשנה האחרונה .מייקי עוזב את הועד בשל
העסקתה של שרון מזיא  -בת זוגתו ,על ידי הועד המקומי כרכזת קהילה.
אנו מודים למייקי על תרומתו הרבה לועד ופועלו החשוב למען נהלל.
במקומו של מייקי ,הצטרף לועד שאול דגן -ברכות על הצטרפותו ובהצלחה.
 התקיים דיון בנושא העסקת חצרן למושב .בדיון עלה הצורך בהעסקת אדם אחד שיהיה אחראי
על הניקיון וחזות הכפר ועל ביצוע עבודות אחזקה שוטפות -כקבלן ניקיון ותחזוקה בחשבונית
חודשית .בשבוע הקרוב תפורסם הגדרת תפקיד ובקשה להגיש מועמדויות לתפקיד .לאחר מכן,
יבוצעו ראיונות עם המועמדים הפוטנציאלים ויבחר המועמד המתאים ביותר.
 הוצג לועד המקומי תקציב מול ביצוע של החינוך לגיל הרך לתשע״ה  -ברבעון הראשון,
(ספטמבר-נובמבר).
 הועד מאשרר את החלטתו להקים ועדת היגוי בנושא תכנית אב תשתיתית של נהלל לשנים
הבאות ,לאור הגידול הצפוי בנהלל .אייל ירדנאי ירכז הועדה ,תפקידיה ומטרותיה יפורסמו
לציבור ויצא קול קורא לתושבים להצטרף אליה.
 אייל יפנה בשנית למועצה האזורית בבקשה לפנות את מחסן ציוד הנוער של המועצה ,שנמצא
מאחורי המזכירות ,בכדי שניתן יהיה לעשות בו שימוש לצרכי המושב.
 הועד עוסק בנושא פתרון בעיית צומת הכניסה לנהלל אל מול המועצה .אייל יעדכן את הועד
בהתקדמות הנושא.
 התקיימה פגישה בין מחלקת הנדסה במועצה האזורית לבין המתכננים של כביש הטבעת בנהלל.
בפגישה הועלו הצעות שונות לביצוע והן יובאו בפני הועד המקומי לדיון ואישור.

הישיבה הבאה של הועד המקומי תתקיים ביום ד׳  20:30 ,14/01/15במזכירות.
על סדר היום:
 פינות מחזור בנהלל -דיון בהשתתפות הועדה :מייקי מזיא ,טלי שטרק ,גאיה שפריר. השקעות כספי חומש  +תחזית גנים לשנת הלימודים הבאה – עדכון. בריכה :גאנט צרכים והשקעה. תקנון בנייה נהלל.הציבור מוזמן לישיבה .מי שמעוניין להגיע אנא להודיע במיילofirbenporat@gmail.com :

