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 ישוב תקוע, כפר שיתופי בע"מ שם האגודה:

 28.08.17ישיבת ועד ההנהלה התקיימה ביום 

 

 7מספר חברי ההנהלה: 

 

 נוכחים:

 משה ברניקר .1

 שלמה בלס .2

 פרידמןעדי  .3

 עמנואל אלשטיין .4

 יצחק מקובר .5

 

 משתתפים נוספים:

 מזכיר -אליעזר בן עטר 

 רכזת פנים –אתי מלכא 

 רכזת קהילה –דפנה רייך 

 רכזת תרבות –רעות ארליך 

 שירה בר רש"י

 

 

 

 הנושאים לדיון:

 

 כנית להקמת מרכז אומניםנציגי תרבות בעניין ת

 מעבר על החלטות ועד קודמות.

 חוזה חוות פטריות.

 שינוי בתחום שפ"י

אישור לפועלים בקיום היתר בנייה לאתר העבודות/ אישור התניית הוצאת 
 מזכירות

 בקשת נוף אלירז לתיקון קו חשמל ובקשתם בעניין גינון

 החלטה על הקמת צוות קרקעות תקוע לפי המלצת סוויל
 עדכונים בעניין עלות השחר, מבואות, אולם ספורט ועוד.

  



  

 

 

 

  

 מרכז אמנים תקוע  -שי ר-שירה בר

 יכול לשמש מקום להביא אחמי"ם מבקריםמרכז כזה  .1
 אמנים בתקוע. 200-יש מעל ל .2
 מה שהאמנים רוצים הכי הרבה זה מקום מפגש מרכזי לשת"פ, שיח וכו'. .3
 הוצגה מצגת עם כל התכנית .4
 מה שהיא רוצה: .5

a. מקום ללא שכירות 
b. אישור כללי של היישוב 
c. ניהול כללי וחסות של המזכירות 

מתנ"ס, מועצה, משרד  -לגייס כספים לפרויקט כזה על פניו אין סיבה שלא נוכל 
 …התרבות

 צריך לגייס כ"א מתאים להקמה.
 יש אישור עקרוני של הועד לפרויקט. צריך להכין תכנית עסקית יותר מקצועית

המבנה שייועד לפרויקט הוא בית הבד. קרליבך יתפנה לביכנ"ס הספרדי הישן 
 וגם בית יחד יצטרך לעבור למקום אחר.

 הבא: המזכירות תבנה תכנית עסקית שתיקח בחשבון:שלב 
 …(הקמה )מבנה, שיפוציםעלויות  . 
a. עלויות שוטפות 
b. חיסכון מוערך בהוצאות תרבות של היישוב 
c. היתכנות גיוס כספים חיצונית 

 המזכירות תעבוד להבין מה הצרכים הטכניים והעלויות.
  

  

 מעבר על החלטות ועד קודמות.

 העזבונותהגשת בקשה לתמיכה מוועדת  .1
 הוגש על ביכנ"ס ספרדי. 

 העסקת איש מקצוע לצמצום חוב מול החטיבה להתיישבות .2
 בביצוע

 הטלות קנסות על תושבים שמשכירים למי שלא התקבל בוועדת קליטה .3
קרה עם תושבת אחת ושילמה, נשלחו מכתבי אזהרה אחרונים לתושבים 

 נוספים
 בעקבות המהלך.לא חודש איתם חוזה ש שוכרות יש כמה משפחות

 תכנית אזור תעשיה + הכנסת יזמים .4
צריכה להגיע לוועדת תכנון מקומי של המועצה. כרגע מתעכב כדי להסדיר את 

 חוות תקוע
 יש הצעה פתוחה של חל"פ בנימין וגם חל"פ עציון יגישו בקרוב.

 
 



 
 
 מה קורה עם מבנה חדר הכושר לשעבר? .5

כרגע ריק ולא בשימוש. בטווח הארוך הוא מיועד להריסה כי זה שטח שמיועד 
 .ב"עלחניה בת

 לפרסם להשכרה עד אז.
 הגדלת מספר יחידות דיור באחד מבנייני הרוויה של וולול? .6

 מבוצע. התב"ע מתקדמת במנהל. 
 טיפול/התראה על בעיות בטיחותיות )בעיקר חשמל( בקראוונים .7

 לבדוק אם יצא מכתב.
 יציאה למכרז חדש לגינון וניקיון ביישוב .8
a.  מיפוי כלל שיטחי הגינון הושלם זה מכבר, וישנו מידע מדוייק על כלל סוגי

 השטחים וגודלם.
מאחר והמזכירות בוחנת מחדש את מודל הפעלת הניקיון היישובי ע"י קבלן 

חיצוני )שכיום הוא גם קבלן הגינון(, המזכירות מעדיפה להשלים את הבחינה 
 אחר מכן לאפיין את מכרז הגינון.ול
 
 
 
 לבתי כנסת חדשים למבני תיבור ואיתור מיקומים  .9
 , יבוצע במסגרת עדכון תב"ע תקוע צפון 909-אולי מתחת ל . 
a.  אבל עדיין אין ה להיות אפשריתאמור 1005-גגות הגנים בבנייה על ,

 ניתן לקידום תכנית בינוי אז זה לא
 יותר מוקפדתכניסת פקח נוסף של המועצה ואכיפה  .10

 חניה, גרוטאות וכו'. -נכנס פקח נוסף לפני כחודש 
 עדיין אין שינוי משמעותי בביצוע

 לנוף אלירז לכיסוי חוב 50,000העברת  .11
 בוצע

 תכנון שצ"פ מדורגים + שירנית .12
 903עבודה תתחלי יחד עם  -שירנית 

 בדיון מול נציגי המדורגים -מדורגים 
 :4+ כניסה לכביש  903ש.ג. +  .13
 צע בקרוב.וקבלנים זוכים, יביש 
 העברת חוגים למתנ"ס? .14
אחוז התשלום  ((תקורה 8%)תמורת  עוברת. השנה. אבל הגבייה  קורהלא 

 (5%למורים הופחת ב 
לטובת אבטחת איכות החוגים, כמו  זה אמור לשחרר מרעות הרבה זמן לוגיסטי

 על איכות המערכת במתנ"ס.כן יאפשר לנו לעמוד 
 ב'.-בין א' ל LEDתאורת  .15

יש שני ספקים שהגיעו לקו הגמר, המזכירות בודקת ממליצים לכל ספק ותקבל 
 החלטה.

 
 



 
 
 

 שנה 40הקמת וועדה לאירועי  .16
 יושב אצל רעות. עוד לא קרה.

 יש ציפייה של הועד שיצא קול קורא ביישוב למתנדבים
להקצאת מיקומים  ופרסום מסקנות הוועדה יציאה בקול קורא ביישוב .17

 לבתי כנסת
 טרם בוצע. יבוצע

  

 חוזה חוות פטריות.

 אושר מתווה החוזה של חוות תקוע.
 .200%(, עליית שכ"ד ב 10+10החוזה יהיה ארוך טווח )

החוזה מחליף את כל החוזים הקודמים ומסדיר את עניין הבעלות על כלל 
  המבנים בשטח החווה.

 שינוי בתחום שפ"י

 .עובד שפ"עפיטורין להוצא מכתב  .1
 כרגע מחלקת שפ"י זה אדי ואשרף. .2

 .הוק לפי הצורך-אד קבלנים/ליםעמביאים פו
 קבלן נבחנת מחדש.בביצוע עצמי או ע"י חלופת ניקיון היישוב כאמור  .3
כניס את נושא ההפעלה הטכנית של הבריכה כחלק יש כוונה לה .4

 ממשימות המחלקה.
 להוצאת היתרי עבודה לפועלים,חתימת היישוב על אישור למינהל התניית 

תיבחן היקף התופעה של בנייה לא חוקית . אתר העבודותבבקיום היתר בנייה 
 ביישוב ולפי זה יוחלט.

 נ .1
  

 בקשת נוף אלירז לתיקון קו חשמל ובקשתם בעניין גינון

 הבקשה אושרה -גינון  .1
אבל בלי אישור או תיאום מול הם התחברו לחשמל של המועצה  -חשמל  .2

 . לכן היישוב לא מוכן לקחת אחריות עללגבי תוואי קו החשמל יישובה
 .פגיעת קבלן הגידור בקו.

 הנקודות והם יקבלו תשובה מהוועד. 2אליעזר ינסח תשובה על  .3
  

 החלטה על הקמת צוות קרקעות תקוע לפי המלצת סוויל

קיבלנו פנייה מחברה פרטית שמועסקת על ידי המועצה שבודקת על  .1
 .סביב היישוב מדינהאדמות 

 מקובר יפעל להקמת הוועדה מקרב תושבים רלוונטיים. .2
 

 

 

 

 



 

 

  

 עלות השחר

 בתים ב"ב. 15היה סיור לקונים  .1
 קיבלנו מכתב עו"ד שמייצג את הקבוצה. .2
 ביום ראשון הקרוב אמור להיות חתימה .3
 לא אמור להיות שינוי מהותי בעניין. .4

  

 מבואות

 צריך חתימה של רוה"מ.. 13.9-או ב 5.9-יהיה דיון ב .1
 אמור להיות טכני לגמרי

  

 ג'-צהרונים א'

 ג'(-המתנ"ס פותח צהרונים לגנים, אבל לא יהיה לבי"ס )א' .1
ממילא לא היה צורך כזה שנה שעברה )כי יש את בית יחד, ת"ת  .2

 ופרטיים(
  

 במוסדות נציגי היישובמינוי 

 קול קורא לתושביםיפורסם  .1
טובת פרויקטים שונים כדוגמת משאבים לנרתום את הנציגים לגיוס  .2

 מרכז אומנים.
  

 

 

 עמנואל: םרש
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