משרדי היישוב – כפר האורנים
הוועד המקומי
טלפון רב קוי 08-9768208 :פקס'08-9768207 :
כתובת :רחוב היער  ,5כפר האורנים 73134
כתובת דואר אלקטרוניkfar_haoranim@haoranim.org :
כתובת אתר האינטרנט הישוביhttp://forums.tapuz.co.il/kfarhaoranim :
פרוטוקול ישיבת ועד מתאריך  25בספטמבר 2017
משתתפים :רונן פלג ,אלדד רוקח  ,אליק רום ,איציק ירחי ,ג'סיקה לשם  ,עומרי ברוטשטיין
אורחים :וועדת נוער  ,נציגי הנוער  ,ציקי שכטר
אישור סדר יום  :אושר סדר יום לישיבה
 .1אישור פרוטוקול  :אושר פרוטוקול ישיבה מתאריך  20ליולי .2017
 .2מתחם נוער ותרבות :הוצגו סקיצות והדמיה שביצע האדריכל בהתאם לפרוגרמה שהכינו בוועדת
נוער .התכנון הראשוני מקובל על כולם  .יש להעביר הערות על מנת להעביר לאדריכל .הוצגו ואושרו
עלויות מתכננים עד לשלב ההיתר ואומדן לפרוייקט .דרישת הוועד להכניס יועץ אקוסטי על מנת
שהתכנון ייתן מענה לבעיית הרעש הקיימת כיום .אין כרגע מקור תקציבי מהמועצה .רונן יפנה על מנת
לקדם השגת מימון חיצוני על בסיס שקל כנגד שקל .מנהל הפרוייקט –נת"פ מהנדסים.
 .3הקמת מבנה ציבורי לתרבות וספורט – נוסחו יחד עם היועץ המשפטי של הישוב ומנהל הפרוייקט שני
מכרזים – הקמה ותפעול  .יפורסמו בקרוב  .ציקי ורונן מטפלים בניסוחים והוצאת המכרזים .וועדת
מכרזים תקבע בהמשך .
 .4שידרוג מערכת שער הישוב :ציקי נתן סקירה של הפרוייקט שהסתיים בהתקנת המערכות ורישום
מרבית כלי הרכב בישוב .נכתבו נוהלי אבטחה מעודכנים  ,בוצעו הדרכות לשומרים והוגבר הפיקוח על
מנת שהמשימות החדשות שהוגדרו יבוצעו .הוועד מודה לציקי על תרומתו הרבה בפרוייקט זה.
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גינת הנצחת המ"ה :אדריכלית סיימה לבצע תוכנית ואומדן .יועבר למועצה בנסיון לקבל מימון
לפרוייקט.
שריפות בכפרי האזור :לאחר פניות רבות של הוועד והתושבים לגורמים השונים  ,הקבלה הודעה
שהמנהל האזרחי יפעל לסגירת המשרפות בהקדם.
חזירי בר :נעשו מספר מבצעים לדילול האוכלוסיה על ידי הרט"ג  .מבחינת הרט"ג יש לגדר אזורים
פרטיים למניעת כניסת החיות .בשל היער לא ניתן למנוע את כניסתם לחלוטין במיוחד בעונת הקיץ.
ביטול חניות בבתים ומצוקת חניה :הפיקוח באחריות המועצה ,לוועד אין סמכויות פיקוח בנושא.
תושבים מוזמנים להזמין פקחים או משטרה בהתאם לעבירה( .חניה על מדרכות)
תקציב  – 2017הוצג דוח ביצוע עד אוגוסט שמראה על עמידה יפה בתקציב שתכונן.

רונן פלג יו"ר הוועד
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