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 נוכחים:

 שלמה בלס .1

 פרידמןעדי  .2

 זרמוןיצחק  .3

 עמנואל אלשטיין .4

 נטעיה פרומן .5

 יצחק מקובר .6

 

 משתתפים נוספים:

 מזכיר –עטר אליעזר בן 

 רכזת פנים –אתי מלכא 

 רכזת קהילה –דפנה רייך 

 רכזת תרבות –רעות ארליך 

 

 

 

 הנושאים לדיון:

 

 דיון והחלטה תרבות בהשתתפות רעות .1
 עדכון ביטחון ראובן .2
 המלצות המזכירות לחלוקת שעות למגרש הכדורסל .3
 לגבי הוצאות שנפסקו לנתבעים הפרטיים בתיק רפאלי.החלטה סופית  .4
 עדכוני מזכיר כולל אישור ליציאה של תכנון חיבור פיס אמפי. .5
דיון/החלטה על תהליך בחירת נציגי חוץ )רשימת בעלי תפקידים  .6

 מזכירות( -והגדרתם 
 וועדת קליטה תשובה למשפחה חשיבה בעניין .7

 
 



 
 
 
  

  

 סדרי עדיפויות תרבות תקוע

 (:44למטרות התרבות )מפרוטוקול הצעות 
 מיתוג תקוע כמרכז תרבותי אזורי )כלפי פנים וכלפי חוץ( .1
 מענה תרבותי ופנאי לתושבי היישוב .2
 עידוד שילוב ביישוב .3
 פיתוח אמני תקוע כנותני שירות ליישוב .4
 הפיכת תקוע למרכז אומנים אזורי .5
 ושכונות ביישוב האוכלוסייחיבור בין סוגי  .6
 האוכלוסייה )גילאים, דתי/חילוני, עדות, שפות(מענה לכלל פלחי  .7

 כרגע אין אסטרטגיה או כיוון מוגדר. עובדים די רנדומאלית.
 ופי הדיון.אועד מתקשה להגדיר את וה

חברי  4החלטה: שלב א': עמנואל יוציא במייל לכל המשתתפים בדיון )ועד + 
 תמזכירות( עם כל המטרות הנ"ל. כולם יוכלו לשפצר/להוסיף מטרו

 מטרות סופיות 5-שלב ב': כולם ידרגו את המטרות ולפי זה נגיע ל

 שלב ג': הורדת המטרות ליעדים ומספרים קונקרטיים

 שלב ד': בחינה מחודשת ותיקון לתכנית עבודה שנתית

 

 ביטחון

 הרבש"ץ נתן סקירה בטחונית .1
 ב יעודד תושבים למגן רכביםוהיש .2
 השוטר הקהילתי.יפורסמו נהלי פתיחה באש לאזרחים לפי  .3
צריך ללחוץ על ביצוע מהיר יותר של הגדרות. מול המועצה ומול דרגים  .4

 פוליטיים
 שלמה ינסח מכתב למח"ט, בהתייעצות עם הרבש"ץ .5

  

 המלצות המזכירות לחלוקת שעות למגרש הכדורסל

 זכירות הוצגו לוועד והתקבלו.מהמלצות ה .1
 יתחיל מיידית בתור תקופת הרצה .2
  24:00מטית בשעה האורות ייכבו אוטו .3

  

 החלטה סופית לגבי הוצאות שנפסקו לנתבעים הפרטיים בתיק רפאלי

היישוב יבקש מהתושבים להעביר את  -שכ"ט של הנתבעים הפרטיים  .1
 60שעלו לסך של כ  הכספים שיקבלו מרפאלי לכיסוי הוצאות המשפט

 אש"ח.
ל פסקים לאחרונה, עם דגש ע 2-בעדכון הקרוב נכתוב שהיישוב זכה ב .2

 זיכוי בעלי התפקיד של היישוב. 
 

 



 
 
 
 
 
 

 עדכוני מזכיר כולל אישור ליציאה של תכנון חיבור פיס אמפי.

 התקדמנו עם חיבור פיס/אמפי. מסתבר שאין תכנון כל כך מפורט. .1
 יש הרבה עבודה להכין את התכניות.

  

 -דיון/החלטה על תהליך בחירת נציגי חוץ )רשימת בעלי תפקידים והגדרתם 
 מזכירות(

 את תהליך התחלופה מיידית )חוץ ממליאה( לתחילהתיזמון:  .1
 התהליך: .2

ע"י נציג ועד  -בעלי התפקידים יעודכנו לפני פרסום לתושבים  .א
 )משה(.

 מציעים להם להגיש מועמדות מחדש
 פרסום לתושבים להגיש מועמדות. .ב

 על המחוייבות לאינטרסים של היישוב דגשבהפרסום ינוסח 
  

 וועדת קליטה - תשובה למשפחהחשיבה בעניין 

 משפחה שלא עברה וועדת קליטה .1
 מכתב התשובה של וועדת קליטה. אושר.נוסח .2
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