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  29בנובמבר 2017
משתתפים :רונן פלג ,אלדד רוקח  ,אליק רום ,איציק ירחי ,ג'סיקה לשם ,עומרי ברוטשטיין.
אורחים :נציגת וועדת נוער – טל גולדנברג  ,ציקי שכטר  ,יהלום  ,נציגי וועדת בריכה -בני מימון ,אייל שעני
ואריאל רטנר  .עידו כץ – נציג הישוב במליאת המועצה ,איתמר אנטמן – השוטר הקהילתי.
אישור סדר יום  :אושר סדר יום לישיבה
 .1אישור פרוטוקול  :אושר פרוטוקול ישיבה מתאריך  25לספטמבר .2017
 .2מתחם נוער ותרבות :הוצגו סקיצות ,הדמיה ודוח אקוסטי  .אושר להתקדם להיתר והמשך גיוס
תקציב כך שלפחות  50%ימומן מגורמי חוץ .התוכניות והדו"ח יפורסמו לתושבים.
 .3סיכום שנה שוטר קהילתי :איתמר הציג נתוני שנת  2017והפעולות שנעשו השנה כדי להגביר את
הבטחון בישוב .מבוצעות הדרכות קבועות בבית ספר אור .יעד ל 2018ביצוע הדרכות בתנועת נוער.
הגברת אכיפה על עבירות חניה ותנועה .אושרו  600ש"ח תקציב שנתי לעידוד מתנדבי משמר
אזרחי.
 .4מכרזים מבנה כושר וספורט :הוגשו  3הצעות למכרז המבנה והצעה אחת למכרז המפעיל  .ההצעה
למפעיל לא עמדה בתנאי הסף של המכרז ולכן אין זוכה במכרז .לאור זאת לא ניתן לקבל החלטה
גם במכרז המבנה .הוחלט לצאת למכרז נוסף למפעיל עם שינויים בתקווה שיוגשו הצעות
שעומדות בתנאי הסף .רונן יפעל להוצאת המכרקז במיידי.
 .5תקציב  :2018מתבסס על ביצוע  2017בהתאמות השונות .קיימת יתרה לא מנוצלת של כ 300אש"ח
לטובת פרוייקטים לפיתוח הישוב עליהם ייתקיים דיון בנפרד .התקציב אושר.
 .6שער הישוב :פגיעה שלישית בזרוע על ידי אוטובוס של חברת קווים .יצא אליהם מכתב עם דרישה
להחזר כספי .יבוצע נסיון לרשום את כל מספרי הרכב שלהם במערכת כדי למנוע ארועים אלה.
באחריות שחר.
 .7תיכון אזורי  :עידו מעדכן שהנושא מועלה שוב במליאת המועצהץ יש כנראה בקשה של נילי ונעלה
למצוא פתרון בשטחם לאור מצב הפקקים במחסום .תתקיים פגישה ב 30לנובמבר של יו"ר הישובים
עם מנהל מחלקת החינוך החדש.

רונן פלג יו"ר הוועד
________________

