פרוטוקול ועד מקומי 1161161/
חברי ועד נוכחים :לימור רגב ,אופיר בן-פורת ,חיים בן-יוסף ,מאיר מלול ,זהר זילס בן-ברק.

נושאים שעלו בישיבה:


תושב נהלל שביצע חריגת בנייה פנה בבקשה לועד ,שיכיר בחריגה זו ויאשרה .בשלב הבנייה פנה הועד
לתושב ולועדה לתכנון ובנייה והתריע על החריגה ואף ביצע מדידה כדי לוודא החריגה לשצ"פ ואף על פי כן,
החריגה הושלמה .הועד החליט פה אחד שלא לאשר חריגה זו וככלל לא לאשר חריגות בנייה בנהלל .הועד
העביר את הטיפול פעם נוספת לועדה האזורית לתכנון ובנייה' -היזרעאלים'.



זהר העלתה את נושא מפגע הבטיחות הכבד שקיים באיזור בית הספר היסודי ,בשעות הבוקר והצהריים -
שעות הגעה ויציאה של תלמידים .בשעות אלו רכבים פרטיים ,אוטובוסים ,הולכי רגל וטרקטורים נעים זה
לצד זה באי סדר וישנה בעיה בטיחותית אמיתית שרק מחריפה עם השנים.
הועד יפנה למועצה האזורית בשנית בנושא בכדי להסב את תשומת הלב של מחלקת הנדסה ובטיחות
בדרכים במועצה לעניין.



לאחר קבלת נתונים ממנהלת הכספים של הועד -קרן .הועד דן באפשרויות העומדות בפניו בנוגע
להתנהלות התזרימית השוטפת שלו .מכיוון שהועד מבצע פרוייקטים שונים על פי תקציב שנתי ,פעמים
רבות התשלום לספקים מבוצע תוך השענות על חו"ז מול האגודה החקלאית ,שמתקזז במהלך השנה.
הועד החליט ברוב של  4מול  ,1שההתנהלות התזרימית של הועד תמשיך להשען על חו"ז זה ,אך לא
תחרוג מ.₪ 08,888-



ישנם תושבים בנהלל החייבים לועד המקומי חובות ישנים משנים רבות ,בעלות מצטברת של כ.₪ 188,888-
הועד יפעל בשיתוף עם הייצוג המשפטי לגביית החובות מכלל החייבים ,כדי לסגור חובות אלו.



הועד אישר ברוב של  3בעד 1 ,נגד ו 1-נמנע ,ביצוע עבודות להקמת מגרש כדורסל וכדורגל ברחבת האמפי
במרכז נהלל .עלות הביצוע .₪ 30,888 :השקעה זו ממומנת מתרומה של קהילת אן-ארבור ,משיגן ,על סך
כ ,₪ 08,888-והיתרה על חשבון יתרות תקציב  0812של הועד המקומי .



הועד אישר פה אחד לועדת בטחון  ,₪ 18,888לטובת הוצאות שוטפות על חשבון תקציב  0810של הועד
המקומי.



בספירת הקולות בקלפי הנייח והמקוון במשאל שבוצע לקביעת השם לרדיאלי .השם שנבחר הוא' :דרך
השדות' ( 3..3%מהקולות).
הועד מודה לועדת שמות בראשות עופר אבירן על איסוף השמות וליווי תהליך הבחירה.

ישיבת הועד הבאה תתקיים ביום רביעי ,10111117 ,במזכירות1
נושאים שיידונו:

-

הכנה לישיבת מטה מול מטה (הועד המקומי -מול המועצה האזורית)

הציבור מוזמן להגיע לישיבה
יו"ר הועד :לימור רגב
כותב הפרוטוקול :אופיר בן פורת

