פרוטוקול ועד מקומי  -פגישת מטה מול מטה במועצה האזורית 01/06/15
חברי נהלל נוכחים :לימור רגב ,אופיר בן -פורת ,אודי תמיר ,אייל ירדנאי ,יאיר מור.
חברי מועצה נוכחים :אייל בצר ,עידו דורי ,דן תנחומא ,דליה אייל ,דובי ויינגרטן.

נושאים שעלו בישיבה:


הועד המקומי העלה בפני חברי המועצה את מצבו של כביש הגישה לנהלל  -שנמצא במצב מוזנח
מאוד ,ואינו יכול להכיל את העומס התעבורתי הקיים בו והבעיות הבטיחותיות הנלוות לכך.
חברי המועצה העלו את נושא הפרוגרמה לכביש הגישה לנהלל ומהנדס המועצה קבע כי עד סוף
יוני יוצג לועד המקומי התכנון המוצע לכביש הגישה ושוליו .במידה והתכנון יאושר ,הביצוע יחל
כבר בספטמבר הקרוב .חשוב לציין שהפרוייקט כבר מתוקצב על ידי המועצה האזורית.

 כל נושא התקנת גדרות הבטיחות ברחבי נהלל על ידי המועצה דובר בישיבה והוסכם על כל
המעורבים כי בכל פעולה בתוך נהלל ,המועצה תתאם את הפעולה מול הועד המקומי.
 בנוגע לרימזור צומת הכניסה לנהלל  -החודש יוצא המכרז ובספטמבר הקרוב יחלו עבודות
במקום .תכנית תשלח לועד המקומי לעיון.
 בנושא בית הספר היסודי בנהלל -אייל דיווח לועד כי בספטמבר  ,2016יצא לפועל מיפוי אזורי
לבתי הספר בעמק -במסגרתו ,בבית הספר היסודי בנהלל לא ילמדו עוד תלמידי מצפה עדי
ובמקומם יתווספו תלמידי תמרת ויתכן כי גם תלמידי בסיס רמת דוד .כחלק מהמיפוי ישתנה
גודל בית הספר והכיתות בו.
כמו כן ישנו סיכום עקרוני עם משרד החינוך כי הוא הולך להשקיע בבית הספר היסודי בנהלל
סכום גדול שיאפשר שיפוץ מקיף.
 נושא שיפוץ בית העם אינו מתקדם והנושא עלה בישיבה .ב 25.06.15תתקיים ישיבה במועצה
להצגת הפרוגרמה לבית העם.


עלה נוש א מחסן הנוער של המועצה שנמצא בלב נהלל -הועד המקומי ביקש לפנות מחסן זה
ולאפשר לנהלל להשתמש בשטח זה לשימושיה .נציגי המועצה טוענים שאין למועצה אפשרות
להוציא מחסן זה משטח המושב ,בשל העובדה שאין למועצה שטח חלופי להעמיד בו מחסן זה.

 הועד ביקש מהמועצה לבדוק נושא זה בשנית ובינתיים יתקיים סיור בנהלל עם גזבר המועצה,
כדי לבדוק אופציה של חזות המבנה הקיים.


נושא כביש הטבעת הפנימי בנהלל עלה בישיבה ,הועד המקומי יעביר את התכנון שבוצע לכביש
הטבעת למחלקת הנדסה במועצה והעניין יקודם .המועצה תסייע לנהלל להשיג את המימון
הדרוש לשם קידום הפרוייקט ,אם באמצעות הלוואה ,כספי השבחה ,היטלים ומענקים שונים.



אייל עדכן את הועד ,שבפגישה עם סמנכ״ל משרד החינוך ,הובטח כי באוגוסט משרד החינוך
יקצה משאבים לבניית גנים חדשים ונהלל נמצאת בראש סדר העדיפויות המועצתי .נהלל הגישה
את כל התוכניות לבניית שני גנים למועצה ובשבועות הקרובים תשלים חתימה על מסמך העברת
זכויות על הקרקע לטובת בניית גן חדש.

 הועד המקומי ביקש לברר אילו כספי תב״ר נותרו לנהלל ומה היו השימושים בכספי התב״ר
בעבר -שעמדו לזכות נהלל .דן תנחומא יבדוק את הנושא לעומק ויעדכן את הועד המקומי.
 הועד העלה בפני המועצה את כל ההערכות לקראת ההרחבה העתידית בנהלל וביקש את תמיכת
המועצה -הן מבחינה תכנונית תשתיתית והן מבחינה קהילתית.

