
 
 

 תקוע -עדת ביקורת ו

 

 

 

  2019 מרץשהתקיימו  ותסיכום ישיב

 

 תפים: תמש

 מזכיר. –אליעזר  מיכל צ'רנוביל ,יוני יפרחאלישיב ממן,

 

 :הנקודות שעלו בישיב

ישנם הרבה פרויקטים של בנייה בישוב וועדת ביקורת צריכה לעקוב אחרי הסטטוס  •

הפרויקטים. הוחלט שלהם. אנו מוצאים את עצמנו כל ישיבה עברים על סטטוסים של 

שיהיה קובץ משותף שבו המזכיר יעדכן סטטוס של כל פרויקט כך שתמיד נוכל להיות 

 מעודכנים. כמו כן אליעזר ישלח לנו בל"מים וחוזים כל פעם שיהיו מוכנים.

תושב מתקוע ב שלא יכל לבנות על מגרש שקנה מכיוון שיש על המגרש קו מתח גבוהה  •

 .ם שהתושב יוכל לקנות מגרש בפרויקט ליד הפארקועדת ביקורת עודכנה שסוכ –

רכזת פנים תשלח לועדת ביקורת את הרשימה העדכנית של נרשמי  –רשימת מבואות  •

 מבואות דרום.

מגרשים הישוב ישתדל לצאת בשיווק שלהם כמה שיותר קרוב  50ישנם  –נוף לואדי   •

תיכנון יקח שנה לפחות  – לשיווק של "ליד הפארק" היזם התיכנוני כבר התחיל לעבוד.

 .המגרשים מה יהיה מחיר ניתן לדעתעוד לא  –

הנותרים למי שגר  16רשומים ממבואות .  11ליד הפארק כרגע יש  –ליד הפארק  •

אנשים לא תלויים  שלשהיהיו  –מרץ ב 13ב יהיו עירעורים . 2016בתקוע לפני ינואר 

 . ורחעל תמועדת ביקורת עברה  הגרלה. תהיה במרץ –16שידונו בעירעורים. עד ה

ריל . באפ 2צו התחלת עבודה ב –רובבשי זכה   לא תהיה עדיפות לבנים ממשכים.

 חודש לסיים פיתוח עליון ותחתון.  12

, קרוואנים , שצ"פיםכגון עברנו על הבל"מ ונושאים הקריטיים  -ות דרוםבל"מ מבוא •

  .גיש ליזמים את הבל"ם בצורה נכונהמפרטים , איך לה

באחריות המועצה לשפץ את המתקן כך שיספיק להכיל ביוב לכל  –  מתקן הביוב  •

 תושבי תקוע.

 .על פתיחת העונה הקרובהמחר תהיה פגישה עם ועדת בריכה לדון  –ועדת בריכה  •

קיבלנו מהמזכיר בעקבות תלונות תושבים על עובדי מזכירות  –עובדי במזכירות  •

סקירה על עובדי המזכירות ודנו במספר תלונות שהתקבלו. כמו כן נדון גם יחסי 

 העבודה בין רכזים לוועדות. 
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החל תיכנון הפסטיבל מקווים שגם השנה האירוע יהיה מוצלח  –פסטיבל בירה  •

 ירות וכן תיכנון תקציבי של האירוע.קיבלנו מהמזכיר סקירה על ההכנות של המזכ

, בסוף התהליך המזכירות היו עוד הצעות מחיר ."ענבה" בנתה  מבנה לדואר –דואר  •

 בחרה בענבה, זאת בשל ההיכרות שלה עם החברה וזה שהמבנה שהוצע יביל.

  .גם בשיפוץ של המחלבה נלקח קבלן "ענבה"  •

ביקשנו מועד ל"ש . בנים ממשיכים לא משלמים. א 60לישוב נכון להיוםדמי כניסה  •

 מנהל לדון בנושא שוב.

 כרגע הם מיועדים להשאר בקרוונים. -ביקשו לקבל מגרש יעודי לגן  –גן תורני  •

אחוז  דנויזמות בשותפות הוא  בכיווןבל"מ ה עדיין בתהליך בניית–בל"מ מרכז מסחרי •

  .הכנסותה

 


