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  2019 נובמברשהתקיימו  ותסיכום ישיב

 

 משתתפים: 

 אליעזר בן עטר. -מזכיר יוני יפרח,

 

 :הנקודות שעלו בישיב

 ביטחון כבר הושלם –במזכירות מתחילים לעבוד על התקציב  - 2020תקציב  •

 .רכזים יתחילו לעבוד על זה בקרוב

 בריכה יש סיכום הכנסות עדיין ללא הוצאות יצא בשבוע הבא.  •

 טביעה בבריכה.  •

בעקבות חוסר בשטחים חומים.  כרגע  –עבר לשטח בית ספר   -אולם ספורט  •

 אין ממשלה וכנראה זה מה שתוקע אותנו.

ים וההצעות נפסלו כי לא היו בועיהיה מכרז לפני ש -מתקן טיהור שפכים •

 מכרז חדש. תקינות.  המועצה תצא ל

קיבלנו סקירה על מצב ההכנסות ווהוצאות בפרויקט עלות  –ולול תמורות  •

 השחר ותמורות הקבלן.

בפני המזכיר שלדעתנו המחרים שקיבלנו בהצעות שוב הועלה  –מבואות דרום  •

של היזמים ניראות לנו מאוד יקרות ביחס לפרוייקט עלות השחר לדוגמא . 

 א על איך היזם הגיע למחיר למטר.ועדת ביקורת תבקש לקבל פירוט מל

 

  :נוף לואדי

תוכנית פרצלייה לא אושרה עדיין היה עיקוב בגלל הגשה שגוייה  –נוף לואדי  .1

 מקווים שבקרוב ממש יצא מהמועצה.  –של רוחב של אחד הכבישים 

תשלום לחקלאי הוקדם ונלקח מתקציב פיתוח. הכסף צריך להגיע מהרוכשים  .2

 של נוף לוואדי.

ות מאז כל מכירה של מגרש דורשת מהישוב לאשר אומדן עלי -בג"צ אשכולות. .3

של פיתוח ולאשר במשרד השיכון את המחיר הסופי. בלי זה לא ניתן לקבל בר 

 רשות.
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בנוסף כל רוכש צריך לחתום על תצהיר אי תשלום הוצאות נוספות ולהגיש  .4

 לחטיבה להיישבות. 

 

  :העסקת מאבטחים 

 הישוב קיבל החלטה להעסיק מאבטחים במקום לעבוד עם חברת כח אדם.

 

 שולמת ע"י משרד הביטחון.סייר : מ –עמדה אחת  .1

 עמדת הש"ג עוברת לישוב.  .2

 כמה הישוב יחסוך : פורטו החישובים ליציאה למהלך כזה.  .3

מה שנבחר כנראה זה להוריד מההנחות   – 2020ישנו חוסר בתקציב בטחון ל .4

 של חברי כ"כ על תשלום חודשי של בטחון.

  

 התרי בנייה : 

בישוב רצינו לדעת מה המדניות של בניה  בעקבות תלונות על הבנייה ללא התרי

 בנושא. הישוב

מדניות הישוב היא לא להתערב במה שקורה בשטחים פרטיים כלומר לא  .1

 לפנות למועצה כלל. 

 הישוב יתערב כאשר מדובר בשטחים ציבוריים. .2

 

 מבואות דרום:

עד סוף חודש הישוב צריך לבחור את היזם. הישוב נכנס לישורת אחרונה של  .1

 ן.משא ומת

 .ישנם מספר הצעות שפורטו בפננינו .2

 הוא לכולם לא רק לתושבי תקוע.שיקבע המחיר  .3

ועדת ביקורת ביקשה לקבל פירוט של התמחור הכוונה  -פירוט של התימחור .4

הינו רצים לקבל  ,מליון שקלים לפחות 200כוון שמדובר בפרוייקט של ישמ

של רווח היזם אחוז בערך הערכה מקצועית כמה זה צריך לעלות ומה יהיה 

הישוב לא הולך ורים סבירים ימחהבכל הצעה. המזכיר התעקש שאין צורך ו

 לבצע את זה.


