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 עדכון הציבור בעניין הקצאת שטחים לבתי כנסת עבור קהילות ביישוב תקוע

 וקול קורא לקהילות

 

, עם הגידול המבורך במספר התושבים ביישוב, עלו שאלות בדבר הקצאת 2017במהלך שנת 

 שטחים לקהילות שונות עבור בתי כנסת. 

הובן שיש צורך בקביעת קריטריונים שיאפשרו לתעדף קהילה אחת על פני אחרת בהקצאת שטח 

 ל ביישוב מוגבל.לבניה, בהיות מספר השטחים המוקצים לבתי כנסיות בפרט ומבני ציבור בכל

להלן המלצות הוועדה שהתכנסה לצורך דיון בנושא. הוועדה כללה את רב היישוב, הרב אבי 

בלידשטיין, נציגי בתי כנסת קיימים ונציג ועד המנהל. ההמלצות הובאו בפני הוועד המנהל ואושרו על 

 ידה 

 הקריטריונים שנבחרו:

 מספר מתפללים קבועים .1

 הכנסות שנתיות מתרומות .2

 ף ותדירות פעילות בית הכנסת )תפילות, שיעורים וכו'(היק .3

 ותק הקהילה  .4

 היתכנות כלכלית לסיום בנייה ותיחזוק המבנה לאורך זמן .5

קריטריון איכותני: שירות שהקהילה מספקת לציבור הרחב )ייחודיות הקהילה, מושך קהל  .6

 מגוון מכל היישוב, הכנסת אורחים, אירועים פתוחים וכו'(

 מהקריטריונים הוגדר משקל גבוה יותר מאחרים.הערה: לחלק 

הקריטריונים שנקבעו יכולים )בהתאמות( להכריע גם בדיון על הקצאת משאבים אחרים בנוסף יוער כי 

 לבתי כנסת.

 

במקביל לעבודת הוועדה, המזכירות פועלת לאיתור שטחים מתאימים להקמת בנייני קבע לבתי 

מבני קבע בנוסף  3-4ה הערכה כי יהיה צורך בעוד כנסת. לפי תכנית האב של היישוב, ישנ

 לקיימים/מאושרים כיום )סוכת דוד, ספרדי, נוף אלירז, תקוע ב', תקוע ד'(.

 

 מתאימות עצמם שרואות הקיימות לקהילות קורא בקול לצאת מתכבדים אנו זו בהזדמנות

 .קבע מבנה לבניית שטח הקצאת לקבלת

 הנחיות להגשת בקשה:

 misrad@tekoa.co.ilהקהילות המעוניינות יפנו למזכירות היישוב במייל: 

 בראש המייל "עבור בקשה להקצאת שטח לבית כנסת לקהילת ________"יש לציין 

 .כשהנתונים בו מלאיםלמייל יש לצרף את הקובץ "בקשה להקצאת שטח לבית כנסת", 

 הקובץ. את הקובץ ניתן להוריד גם באתר היישוב.להלן 
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 כנסת לבית שטח להקצאת בקשה

 תאריך:

 הקהילה הפונה:

 הנציג הפונה: _____________/ מייל: _________________/ טלפון: _________________

 הנתונים פירוט ון המבוקשנתה

 מספר מתפללים קבועים
 
 

 

 הכנסות שנתיות מתרומות
 
 
 

 

היתכנות כלכלית לסיום בנייה 
 ותיחזוק המבנה לאורך זמן

 
 

 

 ותק הקהילה
 
 
 

 

היקף ותדירות פעילות בית 
 הכנסת )תפילות, שיעורים וכו'(

 
 

 

 שונות:

האם ישנו שירות  •
שהקהילה מספקת 

 לקהל הרחב

 ייחודיות הקהילה •
אופי/ גווני הקהל  •

 המשתייך
אופיה של הכנסת  •

 האורחים של המניין
פתוחים אירועים  •

 לציבור שמקיים המניין
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