פרוטוקול ועד מקומי 05/07/2016
חברי ועד נוכחים :לימור רגב ,זהר בן-ברק-זילס ,אופיר בן-פורת ,אודי תמיר ,מאיר מלול ,חיים בן-יוסף ,שאול דגן
משתתפים :חדוה שטראוס ,יועד גולן ,ברוך קרן ,חגי גלעד ,יאיר מור

נושאים שעלו בישיבה:
 ועדת ביקורת הציגה בפני הועד את הדו"ח השנתי שהוגש למועצה בנושא הועד המקומי בנהלל .עיקרי
הדו"ח יפורסמו לציבור בימים הקרובים .ניכר כי עבודת הועד שקופה וללא רבב מבחינה ניהולית,
ציבורית ותקציבית .תודתנו לחדוה שטראוס ,יועד גולן ואריק אשעל על עבודתם המקיפה והמעמיקה.
 בעקבות תלונה של תושב נהלל בנוגע לבחירות שהתקיימו לבחירת מועמד נוסף לועד המקומי ,העלו
נציגי ועדת ביקורת את עניין ההצבעה המקוונת .הטענה שעלתה היא שבמידה והועד מחליט לקיים
הצבעה מקוונת בנוסף להצבעה הפיסית ,את ניהול ההצבעה המקוונת יש להטיל על נציגי שאינם חברי
ועד מכהן .חברי הועד החליטו פה אחד ,שבמידה ויתקיימו בחירות נוספות לנציג ועד מקומי ,חברי
ועדת ביק ורת יהיו אמונים על ריכוז הנתונים מההצבעה המקוונת כמו גם על ההצבעות בקלפי
הפיסית.
 ברוך קרן ,מנהל קבוצת 'עמק האושר' ,וחגי גלעד ,מאמן הקבוצה ,הגיעו לישיבת הועד בכדי לספר על
פעילות הקבוצה .פעילות קבוצות ריצה של ילדים ,מתרחשות בימי א'-ה' בשעות אחה"צ .הועד העלה
בעיות בטיחותיות שונות שנוצרות בכבישי נהלל בעקבות הפעילות של 'עמק האושר' .הועד הבהיר את
העומס הגדול שיש על כבישי נהלל במהלך היום וביקש שהקבוצות הרצות ישימו לב לכללים
הבטיחותיים וינוהלו על ידי מאמני הקבוצות -לא יפריעו לתנועה ,לא יסכנו את חיי הרצים ואת
המשתמשים בכביש העיגול.
 יאיר עדכן את הועד בעניינים השוטפים של הבריכה .הועד החליט פה אחד לרכוש בידורית לטובת
הבריכה ,שתשמש את הפעילויות השונות של נהלל בתקופה בה הבריכה סגורה .עלות הבידורית היא:
₪ 1400
 הועד החליט כי חברי ועדת חינוך ,יבחרו לתקופת כהונתם בועדת חינוך על ידי הורי מערכת החינוך
לגיל הרך ולא יוגרלו כפי שהיה עד היום .ההחלטה התקבלה ברוב של  6מול 1

הישיבה הבאה תתקיים ביום רביעי ,27/07/16 ,במועדון הותיקים.
נושאים שיידונו:
 -הצגת תקציב מערכת החינוך לגיל הרך לשנה"ל תשע"ז

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

