
 פרוטוקול
 מישיבת ועד המנהל תקוע

 28מס' 
 
 

 ישוב תקוע, כפר שיתופי בע"מ שם האגודה:
 15.03.15ישיבת ועד ההנהלה התקיימה ביום 

 5מספר חברי ההנהלה: 
 

 משתתפים בישיבה:
 
  . נעם פרלסון5 יו"ר –. עמיחי סולומון 1
   . זאב דסברג2
   . אביבה ישראלי3
   . מייק לוי4
 

 אורחים:
 , אייל כליל החורש, אוריה גזיתעודד ברטלר –חברי וועדת ביקורת 

 
 הנושאים לדיון:

 מסירת עדכונים ודיון משותף עם ו. ביקורת בנושאים: .1

 ניהול תקציב שוטף בתקופת הביניים .1.1

 ניהול תקציב פיתוח בתק' ביניים .1.2

 בחירת רו"ח מלווה לבדיקת התקציב .1.3

 בחירת מזכיר ותפקוד המזכירות .1.4

 לנרשמי מבואות בנושא דמי כניסה שאילתא .1.5

 שאילתא בנושא מועמדותו של יוסי פרומן לתפקיד רב היישוב .1.6

 בקשת משפחת למקוס .2

 

 

 עדכונים ודיון עם ו. ביקורת .1

כרגע על פי החלטת אסיפת החברים,  עדכן כי נעםשוטף:  תקציב .1.1

ממנהלי המחלקות . דרשנו 15%בהפחתת  2014ים עפ"י תקציב פועל



עוקבים אנחנו  .15%ההפחתה של   שיכלול את רבעוניקציב תלבנות 

 שאין חריגה. אחרי התקציבים של המחלקות לוודא

הוועד המנהל הציג אפשרות להשקיע ברכישת  פיתוח:תקציב  .1.2

שעונים אלקטרוניים כדי לאפשר מעקב טוב יותר אחרי נזילות או בעיות 

נבדק  אחרות במערכת. ועדת ביקורת הציגה את עמדתה כי כל עוד לא

 2015המצב הכלכלי של הישוב וכל עוד אין אישור התושבים לתקציב 

 פיתוח לא יתבצעו התחייבויות לפרויקטים חדשים.

נערך דיון האם במצבים בהם יש צורך דחוף בהשקעה ניתן להתחייב גם 

 לפני אישור התקציב ולא התקבלה החלטה בנושא.

הסכמה כי הוצאה עבור רו"ח שיבדוק את נושא התקציב היא  ובעהה

 .הכרחית גם לפני אישור התקציב

: נעם מסר עידכון על הצעה שהתקבלה מרו"ח בחירת רו"ח .1.3

 רו"ח. 2אל"ש. הוחלט: לקבל הצעות מעוד  150בגובה 

 4מועמדים מתוכם הוזמנו  25נמסר עדכון כי הגיעו כ  מזכיר: .1.4

רק. התקיימו שני ראיונות וראיון נוסף לראיון. אחת מהם ירדה מהפ

, עמדת הוועד היא לא להתפשר על מזכיר טוב 22.3-יתקיים ביום א' ה

 תמורת שכר.

 תפקוד המזכירות:

אתי ממלאת  וכי יש הרבה נכונות מצד עובדי המזכירות עדכנה כיאביבה 

אביבה ונעם עובדים מול אנשי . בצורה טובה מ"מ המזכיר את תפקיד

המעורבות של  וכשיש צורך משתפים את הועד בדברים קשים.המשרד 

תורמת רבות לישוב מבחינת כסף ומבחינת  צור במספר פרוייקטים צבי

 אחריות.

 
הוועד : לנרשמי מבואות דמי כניסה מו. ביקורת בנושא שאילתא .1.5

אפשר לנרשמי מבואות ל החלטה שהתקבלה בעברשההמנהל הבהיר 

היא לפנים משורת  17.3עד לתאריך אל"ש  47 של דמי כניסה םושלת

את  שקבעה שיש להעלות ת אסיפת החבריםלמרות החלט ,הדין



 נרשמיםחודשים ל 3אל"ש. ניתנה הודעה מוקדמת לפני  60התשלום ל 

 .ורת אתמולתזכנשלחה ו

החלטה לאפשר תשלום את התושבים גם ב ןביקורת ממליצים לעדכ .ו

 .בעתיד יםאל"ש וגם ביכולת להעלות את הסכומ 47 של

 

לגבי  הציגה שאילתהו. ביקורת  – רבמועמד לתפקיד ה .1.6

והמשמעות התקציבית של  רבלתפקיד ההשתתפות יוסי פרומן במכרז 

 הבהיר כי. הועד מועמד שכנראה לא יוכל לקבל תקן ממשרד הדתות

 מדובר בשאלה מוקדמת מידי כי טרם התקבלו החלטות של ו. האיתור

יתר נושא התקציב יישקל יחד עם  .באשר למי יוכל לגשת למכרז

 ו. האיתור. לאחר המלצת השיקולים לגבי זהות הרב,

 

 :בקשת משפחת למקוס .2

קדימות במכרז על מגרשים בעלות משפחת למקוס הגישו בקשה לקבל 

המגרש שמתחת לבית  השחר כדי שבת המשפחה תוכל לקבל את

 .ההורים

 

בפרוייקט עלות במידה ושושנה למקוס )ימיני( תזכה במגרש  הוחלט:

השחר ע"פ הקריטריונים שנקבעו ע"י הועד, יפנה הועד ליתר הזוכים 

דה ולא תהיה התנגדות מצד רוב המשפחות יתאפשר למשפחת יובמ

 ימיני לקבל את המגרש הסמוך להוריה.
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