פרוטוקול ועד מקומי 06/05/15
חברי ועד נוכחים :לימור רגב ,אופיר בן -פורת ,שאול דגן ,חיים בן-יוסף .נעמה בנטוב ,אליעזר יפה
משתתפים :אייל ירדנאי ,אסף סלע ,מעוז בר-און ,יאיר מור.

נושאים שעלו בישיבה:


בעקבות פנייה של עופר אבידב לועד ,בנוגע לטיפוח ואחזקה של פינות חמד סביב נהלל,
הוחלט כי שאול דגן ודרור בנימיני ימפו את האתרים ,יבדקו מה נדרש ויחזרו לועד עם
הצעות אופרטיביות לטיפול בנושא.



אסף סלע הציג בפני הועד את נושא ועדות הקבלה ,על רבדיו המשפטיים והעקרוניים.
הועד ממליץ לאגודה החקלאית להקים ועדה משותפת של הועד והאגודה בנושא ועדת
קבלה לתושבים חדשים לנהלל.



נושא הבטיחות בדרכים עלה שוב לדיון בועד על ידי אסף סלע .הוחלט שהועד יקיים
פגישה שתיוחד לנושא בהשתתפות המועצה האזורית ונציגי גופים בעלי עניין בנושא.



הועד דן בנושא הפעלת בריכת השחייה בנוכחות נציגי ועדת בריכה.
הוחלט כי:
 שני נותני ההצעות המובילות במכרז הפעלת הבריכה יקבלו את הסכם העבודה,לצורך מתן הצעה סופית .לאחר מכן יבחר המפעיל לבריכת השחייה לעונת הרחצה
הקרובה.
 ועדת בריכה ומזכיר הועד יעסקו במציאת מציל לבריכה בהתאם למסגרת התקציבשל הועד.
 יתקבלו שלוש הצעות מחיר עבור חלפים וחומרים לבריכה. -יתקבלו שלוש הצעות מחיר עבור מיכל איזון לבריכה .הועד מאשר לועדת בריכה



לקבל את ההצעה הטובה ביותר ,הן מבחינת אטרקטיביות המחיר והן מבחינת
איכות החומר והעבודה.
הועד מסמיך את ועדת בריכה לקבוע את טבלת מחירי המנויים לעונת הרחצה
הקרובה.

הוקמה ועדת תכנון נהלל – משותפת לאגודה ולוועד המקומי ,תפקידי הועדה:
 ממונה על נושאי הבינוי והתשתיות הציבוריות בנהלל. אחראית על הכנת ועדכון תכנית אב לנהלל. אחראית על תקנון הבניה בנהלל ועדכונו לפי הצורך. כל יוזמת פיתוח ובינוי ציבורי בנהלל תובא לדיון בועדה.-

הועדה תלווה כל יוזמה החל משלב הרעיון ,הפרוגרמה התכנון והביצוע עד הסיום
והקבלה.

-

לא תבוצע תכנית לפני שהועדה תציג את עמדתה לפני המוסדות המאשרים בנהלל.
לועדה תהיה גישה לכל החומר התכנוני הקיים.

חברי הועדה :ירון אביעזר ,יואב בנימיני ,גליה בראון ,אליעזר יפה ,אביתר
לב ,ליאור רכלבסקי ,טלי שטרק ,אודי תמיר.
כהן ,רוני


תוקם בנהלל ועדת קליטה שתפקידה יהיה לדאוג שמשפחות חדשות שמגיעות לנהלל יקבלו
מידע וליווי אודות הפעילויות ,המסגרות והגורמים הרלוונטיים בתחומים השונים בנהלל.
אורלי בן-פורת התנדבה לרכז את הועדה.

הישיבה הבאה של הועד המקומי תתקיים ביום ד׳  20:30 ,20/05/15במזכירות.
על סדר היום:
 תקציב הועד המקומי  -הצגת תכנון מול ביצוע רבעון ראשון. -דיון בשוטף

הציבור מוזמן לישיבה .מי שמעוניין להגיע אנא להודיע במיילofirbenporat@gmail.com :

