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 ישוב תקוע, כפר שיתופי בע"מ שם האגודה:
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 7מספר חברי ההנהלה: 

 

 נוכחים:

 שלמה בלס .1

 פרידמןעדי  .2

 

 עמנואל אלשטיין .3

 יצחק מקובר .4

 

 נוספים:משתתפים 

 רכזת פנים –אתי מלכא 

 רבש"צ –ראובן שדור 

 וולוול +אלי )מנהל פרויקט(

 אמיתי שרון

 

 

 

 הנושאים לדיון:

 

  שיקולים כלכליים וביטחוניים -דיון עומק על הכנסת פועלים ליישוב 

  

  

  

בעקבות המצב הביטחוני יש חשיבה להחמיר את תנאי הכניסה של  .1
 וכו'.. 25גיל פועלים ליישוב, כגון מינימום 

 יש צורך במדיניות אחידה, גם כתגובה לאירועים .2
מהפועלים שלו צעירים )לא יודע בדיוק מה הגיל  50%לפחות  -וולוול  .3

שלהם(. זה מאוד יגביל אותם, ייתכן וייאלצו לצמצם את היקף הפעילות 
 ביישוב.



 
 
 
 
 

 יש אופציה לרשת אתרים במצלמות .4
 21כבר מיושם: מינימום גיל  .א
 )קיים ביישובים מעטים כיום( 25רק מעל גיל  בחינה: .ב
)עם התניות(. אין דרישה לשמירה עליהם  25בירושלים הגיל הוא  .ג

 באתרים.
 צריך להגיע לשוויון ביננו לבין ירושלים.

 ברור שהגיל הוא פקטור משמעותי ברמה הסטטיסטית. .ד
יש הסכמה של הרבה אנשי מקצוע שברמה הביטחונית נטו זהו  .ה

 בן שזה בהתעלם ממורכבויות אחרות.מהלך חכם. כמו
 גם ככה יש מחסור של כו"א בשטחים. .ו

 
 אמיתי

בפועל פועלים הם הסיכון הכי נמוך. הפועלים ביישובים לא מהווים איום  .א
 אמיתי. 

ההתעסקות האובססיבית בפועלים היא מיותרת. המוטיבציה של  .ב
 הפועלים היא לא להסתבך ולא לקבל מניעה מלעבוד ביישובים.

כבר, הסכנה הכי גדולה היא שיש נשקים של השומרים באתרי אם  .ג
 הבניה. אם חוטפים מהם נשק זה משנה לגמרי את איכות בפיגוע לע"ל

 .2. אפילו פי 18פועל יותר מבוגר יותר יקר מאשר בן  .ד
 וגם הרבה יותר קשה למצוא פועלים.

 יכול להעלות את מחירי הבנייה הפרטית בצורה מאוד משמעותית. .ה
 כבר יותר ריאלי, אבל גם זה ישפיע על הקבלנים. 21גיל  .ו
 -הצעה: מה שבאמת ייתן ביטחון זה שהפועלים מרגישים מוטרדים  .ז

שהם לא יודעים מתי יגיע שומר, סייר, שיעשו מסדר נוכחות פעם 
 בשבועיים בערך וכו'.

 
 

 החלטה טנטטיבית

 (25)לא  21להמשיך עם הגבלה של  .1
 יישוב, כולל אגרת ביטחון לבונים.הכנסת מערך ביטחון יותר משוכלל ל .2

 …(.)סייר/מצלמות
 ראובן יגיש את ההצעה שממילא בתכנון כשיהיה מוכן.

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  

 החלטה:

 1-לא יחול ב 25מחלקת ביטחון תוציא הבהרה שההגבלה של גיל  .1
 בספטמבר, מוקפא עד להודעה חדשה
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