ועדת עסקים
סכום ישיבה  2מיום ה 13/3/19
יו"ר הוועדה  -אורנה רייטר
חברי הועדה -עו"ד נירית רוזנברג ,עו"ד חמי מנחם ,ליאת אזולאי.
משתתפים קבועים -אודי וילד ,נטעלי לוי ,תומר זלינגר ,אתי אשכנזי ,אסתר הלביא.
מנכ"ל המועצה – רועי מוסט
השתתפו :אורנה רייטר ,עו"ד חמי מנחם ,ליאת אזולאי ,אודי וילד ,נטעלי לוי ,אתי אשכנזי ,אסתר
הלביא ,רועי מוסט
נדונו הנושאים:
.1

.2

.3

.4

.5

.6

קידום עסקים באורנית -שני אפיקים
אפיק המעוף – אורנה עדכנה על התקדמות בנושא .הוצג לנוכחים הקונספט ואופן הפרסום.
.I
נשלח בוואטסאפ הנוסח.
 .IIאפיק שת"פ עם החברה הכלכלית בכפר קסם – הוצג הקונספט מתקיימת פגישה שנייה ב-
 3/62במועצה ימסרו עדכונים .הכוונה לאחד כוחות ולצאת בפרסום משותף.
אפליקציה לעסקים ,עדכון – היינו במו"מ עם בעל האפליקציה של המועצה והמודולה שלו בנושא עסקים
לא בשלה .אנו מנסים לאתר גורם אחר כמו גם לקדם פגישה עם מנהלת תחום 'ישראל דיגיטאלית'
במשרד הפנים( .נשמח לעזרה – אם משהו מכיר6ה אפליקציה כזו ).
רישוי עסקים ,תמיכה וסיוע לבעלי העסקים באורנית – .רועי עדכן כי לאחרונה החלה המועצה בשירות ,
במימון משרד הפנים ,לסיוע לבעלי העסקים להסדרת הרישוי – .השירות ניתן על ידי דוד הררי שנמצא
במועצה מדי יום חמישי.
עלה נושא התקשורת עם התושבים בישוב – נאמר שיש להשקיע ולקדם את התקשורת וההודעות
לתושב ,הוזכר מסך ההודעות המיושן בכניסה .בנוסף ,הביעו בעלי העסקים צורך במקום מסודר לתליית
שלטי חוצות.
המרכז המסחרי -אודי ורועי עוסקים בנושא ,רועי עדכן ,שתתקיים פגישה עם בעל הנכס של משרדי
המועצה .ולפניה יש פגישה עם ועד החנויות
יש  3בעיות דחופות:
 .Iיונים
חנייה
.II
בנושא החנייה הועלה רעיון לפתרון ביניים ,חלקי - ,עובדי המועצה ובעלי החנויות יחנו רחוק יותר על
אדמת הכורכר ליד תחנת המשטרה.
מעונות וצהרונים .מאחר ופתרון הנושא כרוך בשינוי תב"ע הנושא הועבר לטיפול מחלקת הנדסה ,מנכ"ל
המועצה  ,יועץ משפטי בהובלת ר' המועצה .יו"ר וועדת עסקים מלווה את ההליך ויעדכן.

( )AIנושאים לביצוע.
.1
.3
.2
.4
.5

מאגר עסקים ,פורטל עסקים – אתי תפנה ל -חיה? לקבלת רשימת עסקים.
רועי ינחה את עובדי המועצה לחנות במגרש הכורכר.
ליאת תשוחח עם ועד החנויות במרכז בנוגע לחניית רכבם בהתאם לרעיון שהועלה .תעדכן מה הגישה.
אודי  6מנכ"ל יעדכן בנוגע לפגישות עם בעל הנכס של קומת המועצה ולהתקדמות הטיפול בנושא .עד ל-
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ליאת תבדוק אפשרויות לפרסום באמצעות שלטי חוצות .תהיה בקשר עם רועי לפני פגישתנו הבאה ב
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