
 
 

 תקוע -עדת ביקורת ו

 

 

 

  2018שהתקיימו באוגוסט  ותסיכום ישיב

 

 תפים: תמש

 מזכיר. –עטר -בן המזכיר יוני יפרח, מיכל צ'רנוביל ,אלישיב ממן,

 

 :נקודות שעלו בישיבות

 בנושא נזילות מים: –פניות מהציבור  .1

בפניה שהתקבלה עלתה הבעיה שנמצאו בישוב מספר רב של נזילות 

הבעיה העיקרית שהמערכת מים ממערכת ההשקיה של הגינות. 

עובדת בשעות המאוחרות של הלילה ובד"כ עד שעות הבוקר הרטיבות 

 מתייבשת.

הסביר שהנושא נבדק בזמן האחרון לעומק ומטופל בדרכים  המזכיר

 הבאות:

  פעמיים בשנה בדיקה של כלל המערכת, הגנן מתחייב לערוך

מערכת ההשקיה מופעלת ביום והגנן עובר ובודק איפה יש 

 נזילות.

 כל נזילה שנמצאה ראה לי את הווצאפ שלו עם הגנן, וה המזכיר

 על ידו או שהועברה אליו, הועברה לגנן וטופלה.

  נקבע שכל תושב שרואה נזילה ישלח תמונת ווצאפ של הנזילה

יש ווצאפ של  – ום, והנזילה תטופל בטווח קצרוהסבר על המיק

-02 –או פניה למוקד  053-7201061הישוב לפניות תושבים 

626797. 
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תצא תשובה ברוח זאת לפונה ובמקרה שנזילות  –סוכם 

באופן  המזכירמהותיות לא יתוקנו בזמן סביר הנושא יבחן ע"י 

 פרטני.

 .תושבת הישובפניה של  .2

טענה של הפונה שסופח שטח  הראשון, טים,יבי הנהפניה נוגעת לש

שנשתלו עצים שיכולים ה, ישוב שלא בהתאם לנהלים. השנישלה לי

 לפגוע במערכת הביוב בבית שלה ושלא מתאימים לרצועה שכזו.

ה ישיבה עם הפונה, הפונה הציגה מדידות כהסביר שנער המזכיר

שנערכו ע"י מודד שנשכר על ידה ונמצא לטענתו שהשטח שייך לישוב 

ם הגנן של סוג העצים ולא ערך בחינה ע המזכירלפונה, בנוסף ולא 

 ה.מצא בעי

הנושא יבחן מול הגנן של הישוב לצורך בחינת סוג העצים –סוכם 

 .ואם הם עלולים לגרום לנזק

כיכר  ישוב )בניה שהישוב מקדם כגון איזור תעשייה, מבואות,בניה ב .3

 .+ ועדת בניה וכו( בכניסה לישוב

כיום לא קיים נוהל מסודר לאיך ומתי יש לשתף את הציבור בנושא 

בניה ביישוב, בתקופה האחרונה בעקבות מספר מחלוקות בין ועד 

 הגיעו להסכמות על דרך עבודה )יש לבקש הםלוועדת בניה, מנהל 

 .את הנוהל עבודה( המזכירמ

הסביר שמבחינתו אין התנגדות לקבוע פרמטרים לבניה בישוב  המזכיר

 שבהם יינתן לציבור זכות להעלות רעיונות או להעיר הערות. 

ונבחן באילו סיטואציות  יו"ר ועד מנהלתקבע ישיבה עם  –סוכם 

 הישוב יצא להערות לציבור.
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 איזור תעשייה. .4

שקל יועד מנהל, סוכם כי ייבחן שוב ע"י שהנושא  הוסבר ע"י המזכיר

הבהיר שכרגע מדובר  המזכירסף, לבחון שיתוף של הציבור. בנו

כנית בינוי ולא בתכנית מפורטת ולכן הטענות שעלו בדבר אופי בת

הבניה לא רלוונטיות שכן הכל נתון לשינוי, גם העניין של היזם לא נסגר 

 ולכן נתון לשינוי.

 

ציבור, במידה ולא יהיה שיתוף ההל יבחן שיתוף ועד מנ –סוכם 

 ציבור תקבע ישיבה עם ברניקר בנושא.ה

 

 פיצרייה בתקוע. .5

התנהלו מספר ישיבות לצורך בחינה של בעלת הפיצה ישוב לבין ה

בעלות של כ חידוש החוזה וזאת בעקבות שיפוץ שהמקום צריך לעבור )

בשכירות ולא  לאור השיפוץ, הישוב ביקש לגלם את העלויות .(₪ 25,000

 הצליחו להגיע להבנות. 

ישוב ולוותר על הפיצה, החליטה לעזוב את ה שבעלת הפיצריהלאחר 

צוי. בעקבות מחלוקות על להסכם פי סיונות של הישוב להגיעיהיו נ

 ולכן העניין נתקע כרגע. המשא ומתן התפוצץ גובה הסכום לפיצוי

 

 .1005 מגרש .6

הסביר שמדובר בכביש שהמועצה מתכננת והוא חלק מבניה  המזכיר

רחבה יותר, בעקבות חוסר בגנים וכיתות, המועצה החליטה לבנות 

דה, שכונת חיים וכביש הכניסה אמפירכיתות  וגנים בשטח שבין הט

עשה לישוב שמחבר בין השער לכיכר. הכניסה לאיזור הגנים החדש ת

היציאה תהיה באיזור הבית של רדכי וותכלת מדרך הצומת של אל דוד 
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המועצה החליטה שכחלק מהתכנית יש לפתוח כביש יציאה קלר. 

מהישוב, כדי שמשפחות ששמים את הילדים שלהם בגנים יצאו ישר 

 מהישוב.

 התקיימה ישיבה בתאריך של תושבי השכונה עקבות תלונותב

ישקלו לעשות  ונציגי השכונה, נקבע כיעם נציגי המועצה  12.8.2018

את הכביש בתוך השכונה חד סיטרי, וכך רק מי שמגיע מהגנים יוכל 

 לחזור לישוב ללא צורך בלפנות שמאלה בכביש הראשי שעולה לישוב.

כרגע הנושא בבחינה של המועצה מול נציגי השכונה, ככל  –סוכם 

 ויהיו פניות חדשות יש להעלות את הנושא לבחינה מחדש.

 

 בישוב לתושבי הישוב.מכירת מגרשים  .7

הנושא עדיין בבחינה מול המזכירות וועד מנהל על ידנו והמסקנות 

 יפורסמו בהמשך.

  


