
 
 
 
 
 
 

 פרוטוקול
 מישיבת ועד המנהל תקוע

 29מס' 
 
 

 ישוב תקוע, כפר שיתופי בע"מ שם האגודה:
 .2231.30ישיבת ועד ההנהלה התקיימה ביום 

 .מספר חברי ההנהלה: 
 

 משתתפים בישיבה:
 
  3 נעם פרלסון. יו"ר –3 עמיחי סולומון 0
  מ"מ מזכיר –3 אתי מלכא 6 3 זאב דסברג2
   3 אביבה ישראלי.
   3 מייק לוי4
 

 אורחים:
 יועץ ומלווה –צבי צור 

 וועדת רב –רכזת קהילה והרב אבי וולפיש  –תחייה גודינגר 
 רכזת תרבות –לילך כהן 

 
 הנושאים לדיון:

 מועמדים למזכיר ישוב 03
 החלטות –וועדת רב  23
 וועדת משילות 3.
 נוער 43
 תרבות וחוגים 3.
 משפחת דורון דמי כניסה 63

 מועמדים למזכיר ישוב 03

 מכתב תשובה שלילית לכל המועמדים שהגישו מועמדות לתפקיד מזכיר3 יצא

 הוועד ממשיך בחיפוש אחר מזכיר מתאים לישוב3

 



 

 

 

 

 

 בהשתתפות הרב וולפיש ותחייה החלטות –וועדת רב  23

לטויות והוחלט לבחור ניתנה סקירה קצרה על כל תהליך בחירת הרב וההתב
 שטיין כרב הישוב3ברב אבי בליד

הוועדה ממליצה למנות רבני שכונה שכיום כבר משמשים בפועל תמורת שכר 
סימלי, הוועד דחה את ההצעה לאור העובדה התקציבית ולאור זאת שאם נכנס 

 רב ישוב חדש זה יכול להוות לו כגורם מאיים ותיתכן בעיה בשת"פ ביניהם3

 התקיים דיון בעניין השכר והשתתפות בשכ"ד והוחלט:

המלצת בחודש לאור העובדה ש₪  111.כר מצד הישוב בסך תהיה תוספת ש 3א
הרב היא בהיקף משרה גדול מאוד ומשרד הדתות אינו משלם שכר ועדת 

 3מספיק
 השתתפות בשכ"ד, העניין יבחן לאחר שנתיים של כהונה בישוב3 –מגורים  3ב

 וועדת משילות 3.

נמסרו שמות המועמדים שנבחרו לוועדה, הוחלט שנציג מתוך וועד המנהל 
 ישתתף בכל ישיבות הוועדה3

 3מייקנציג הוועד יהיה 
 

 נוער 43

תחיה דיווחה על הודעה שהתקבלה מרכז הנוער במתנ"ס שאם הישוב לא 
 יפתח מועדון נוער נוסף יופסק תקציב רכז הנוער לישוב3

 ניתנה סקירה ע"י ידידיה על מצב הנוער ועל מצוקת מקום3

תנ"ס ולדרוש מהם שיממנו את מתחייה התבקשה ע"י הוועד לחזור למועצה ול
 הקמת המועדון מתוך הקרן או שימצאו מקורות מימון משלהם3

 הוועד ממליץ לבדוק את בית הבד כאופציה להקמת מועדון נוער3

 



 

 

 

 

 בהשתתפות לילך –תרבות וחוגים  3.

לילך ביקשה להיפגש עם וועד המנהל ולקבל תמונת מצב מבחינתם איך הם 
 ר הקיצוצים בתקציב3 הנושאים שעלו:רואים את המשך תפקודה לאו

האם להמשיך במתכונת רגילה, לילך דיווחה שמיד אחרי פסח היא  –חוגים 
 מתחילה לעבוד על חוברת חוגים ומבקשת לדעת באיזה קנה מידה לעבוד3

נימסר ללילך ע"י אתי על תקציב שהתקבל מהמועצה הדתית  –תרבות תורנית 
אתי תעדכן את לילך כמה מתוך התקציב  עבור תרבות תורנית, בימים הקרובים

 יועבר לתקציב שלה לטובת תרבות תורנית3

לילך תכין תוכנית מסודרת לתקציב תורנית ואתי תישלח למועצה הדתית 
 לעדכון3

דיווח על תקציב שחב"ד מקבלים ממנה לטובת תרבות לילך  –תקציב לחב"ד 
חב"ד בעקבות תורנית3 הוועד החליט השנה לא לאשר תקציב מלא לתרבות 

₪,  2111המצב הכלכלי ולאשר השתתפות לארועים מיוחדים כמו: ל"ג בעומר 
 3₪ 2111פעילות פסח 

 לילך ואתי יפגשו עם הרב דהן ויסבירו לו את השינויים והקיצוצים3
 

 השנה הוחלט שלא יהיו זיקוקין –וקין זיק
 

לויכטר לילך דיווחה על תחילת עבודתו של יטיב  –עובד למחלקת התרבות 
 חודשים לתקופת הקיץ 3 6למשך 

האישור על העסקתו נעשה עוד בימי אריה ולילך מבקשת לאשרר את 
 ההחלטה3

 0.3הוועד מאשר את העסקתו של יטיב עד לסוף חודש יולי 
 

 יתקיים דיון בנפרד3 –הושענה רבא 
בתמורה  לבדוק אפשרות לקחת פרוייקטור שינסה להרים את הפרוייקטהוחלט: 

 לאחוזים3
 
 
 



 
 
 
 

 פניית משפחות בנושא גובה דמי כניסה 63

ויבהיר להם את נושא המשפחות הפונות הוחלט שנעם ידבר עם משפחת 
 התשלום3

 רשמה: אתי        
 
 
 

 ________________ חתימת היו"ר:
 

 __חתימת המזכיר:_____________
 

 _חותמת האגודה:______________
 
 
 


