
 

 

 4402..41מתאריך  41פרוטוקול ועדת ביקורת מס 

 נוכחים:

 עודד ברטלר, אייל כליל החורש, אוריה גזית

 מזכיר -אריה חסקין

 

 עם מזכיר היישוב:אריה חסקין.פגישה 

 .3בדיקת התקציב לקראת דו"ח רבעוני מס' -מהות הפגישה

 לפני שנכנסנו לדון בגופו של התקציב הוועדה דנה עם המזכיר בנושא הבטיחות ביישוב.

 הלאור המצב הביטחוני הרגיש והאירוע שלקח מאיתנו את דליה למקוס הי"ד,הוועדה דרש

חשיבה מחודשת בנושא הבטיחות ביישוב,החל בהחמרת והידוק השמירה לעשות בתוקף 

סגירת היישוב לפועלים ערבים כל עוד המצב הרגיש נמשך.                             ביישוב וכלה ב

שהיו נכונות לרגיעה היחסית אך כיום המצב שונה ויש כאמור לעשות  בזמנו ניתנו הקלות

חשיבה מחודשת כדי להקדים תרופה למכה ולדידינו הכתובת כבר על הקיר.                    

תשובת היישוב שיש לכך אישור מהצבא לא מספקת.ישנה כאן סכנה אמיתית לחיי אדם. 

ות התושבים.)יש לציין שקבלנו אין ספור מעבר לכך יש להתייחס ברצינות לחששות ורגש

 פניות בנושא זה בימים האחרונים(

 בנושא התקציב:

 .₪ 044444תקציב השוטף נמצא בגרעון של כהבסוף הרבעון השורה התחתונה הינה ש

יש לציין שהיישוב עיקר הבעיה נמצאת בסעיף המים,סעיף בו נגענו גם בדו"ח הקודם שלנו.

)סוף הרבעון(יותר ממה שתכנן להוציא במהלך כל שנת 34/9/00הוציא בפועל נכון לתאריך:

4400                                                                                                                  .

מהנדסים שהיישוב  4.נבנתה תוכנית אב ע"י עניין המים הולך להיות עניין מרכזי בשנה הבאה

שכר את שירותיהם וכן נעשתה פעילות ע"י השמת צינור מים חדש לתקוע ד' בעלות של 

)יש לציין שהיישוב לא נשא לבד בעלויות ונעזר בגופים נוספים כדוגמת המועצה( ₪ 044444

,לעשות מיפוי היישוב פועל לשינוי הקריאה הידנית ולעבור למערכת אלקטרונית מסודרת

,בדיקת אפשריות מחדש למערכת המים,השתת חלק מהתשלומים על המים על קבלן הגינון

                                           ועוד...        השימוש במערכת המי קולחין לחקלאות ביישוב 

ש ינואר עקב מורכבות העניין נקבעה פגישה נוספת בין הוועדה למזכיר היישוב בתחילת חוד

4402. 

הוועדה דרשה שוב לעשות הפרדה מוחלטת גם בדפי הניצול תקציב בין תקציב הפיתוח 

 לתקציב השוטף.



בנושא תקציב הפיתוח יש לציין שככל הנראה הצפי לדמי הכניסה ממנו מורכב עיקר תקציב 

 בעיקר עקב העיכוב בשיווק פרוייקט עלות השחר. 4400הפיתוח ביישוב יהיה נמוך בשנת 

 תוךכמו"כ הוועדה העלתה את הצורך שתקציב הפיתוח יהיה מובנה עם חשיבה לטווח ארוך 

 ומושכל לא ורק ע"פ משימות ובלתמי"ם בטווח הקצר. עשיית סדרי עדיפויות באופן מסודר

,זאת מעבר ₪ 044444תקציב וועדים:היישוב נמצא בפיגור בקבלת הכספים מהמועצה של כ

ויש להגדילו משמעותית,)ראו התייחסותינו לכך בפרוטוקול לכך שהתקציב נמוך מלכתחילה 

תושבים.   4244של מעל  היישוב צריך לקבל ההכרה כ:יישוב גדול,שבהגדרה זה יישוב(03

 דבר זה נדרש לא רק בעבודה מול מועצה אלא בעבודה מול משרדי הממשלה השונים.

יף הגבייה נשאר אותו חשמל:אין התאמה בין התעריפים.תעריף קניית החשמל עלה ותער  

 דבר. כמו"כ צריך לבדוק עם המועצה מדוע לא משלמת השתתפות בתאורת רחוב כמתחייב.

 מהתיכנון. 0יש לבדוק מדוע ההוצאות פי אחזקת מבני ציבור:

עקב עזיבת שוכרים שינוי ייעוד לקראוונים וכיו"ב שכר הדירה -שכר דירה מקראוונים

 ית בתחילת השנה.מהתחז ₪ 044444מהקראוונים נמוך בכ

הוועדה מבקשת לבחון שוב הפרדה בין הצהרונים לחוגים ולרשום -בסעיף צהרונים וחוגים

 אותם בסעיפים נפרדים.

יופיעו ברובם בדו"ח הרבעוני שתוציא יש לציין שנושאי התקציב המובאים בפרוטוקול זה 

 וועדת הביקורת בימים הקרובים.
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 תיק ועדת ביקורת


