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 2014ניצול תקציב רבעון ראשון  .1

קיבלנו  ינואר עד מרץל כל מרכיבי התקציב ועל הניצול בחודשים ע מזכיר היישובלאחר ישיבה עם 
  .אות וההכנסות של הישוב בתקופה זועל ההוצתמונה 

  :להלן הערותינו 

 תקציב פיתוח  - א

דמי כניסה של תושבים שרכשו בית וכן ממיסים חודשיים שנגבים  - מקורות התקציב הינם
  .מהתושבים עבור פיתוח

, הדבר לא מאפשר -החשבון השוטף ולא לחשבון הפיתוחת המיסים נעשית לתוך יגבי
חשוב לציין שכבר קרה בשנת (מעקב צמוד שכל כספי הפיתוח מגיעים ליעדם  ,לטעמינו

  .)ונעלמו שם מתקציב הפיתוח לשוטף₪  300,000עברו  2012
 .שכספי הפיתוח יגיעו ישירות לחשבון הפיתוח  -המלצתינו

 הכנסות מהמועצה  - ב

אין תמורה "פ הבדיקות שערכנו "באופן כללי התנהלות היישוב מול המועצה טעון שיפור וע
ב יש חו ברי המזכירלד בבהתייחס לתקצי,זה או אחר בתקציב הרבה מעבר לסעיף"...לאגרה

דרך הפעולה של הישוב מול  יאנו רוצים להבין מה .₪ 200,000 - של המועצה לישוב של כ
 .המועצה להבטחה שכספים אלו יוכנסו במהלך השנה הנוכחית 

 מס אמנה  - ג

 .מעט כפול ממה שמועבר לאמנה בפועלמתוך הכרטסת הבנו שהישוב גובה מס אמנה כ
  .לטענת אריה הנושא עבר החלטה של אסיפת חברים 



ח החיוב שהתושב יקבל יהיה רשום הסכום האמיתי שנגבה עבור מס "נו ממליצים שבדוא
 .וכמה עבור השוטף ולמנוע ערבוב זהאמנה 

 ביוב  - ד

אריה הסביר כי ישנה בעיה שהמועצה גובה מהישוב את מלוא החיוב למרות שהישוב אינו 
תעבור ישירות אריה פנה למועצה על מנת שהגביה , מצליח לגבות את כל הסכום מהתושבים

 .עקוב על מנת שדבר זה יבוצע ונאנו נמשיך . מהמועצה לתושב ולא דרך הישוב

 משכורות משרד  -ה

  .)בשנה₪  150,000 -כ(₪  46,000בשלושת החודשים הראשונים קיימת חריגה של 
 .טרם קיבלנו תשובה ממה נובעת החריגה ומה דרך כיסוי חריגה זו 

 שכונת הקראוונים  - ו

שוכרים מקבלים נבדוק האם האנו . מעט מהשכרת הקרוואנים לתושבים הישוב מרוויח לא
 .של המבניםאת השירות המגיע להם בתיקונים ואחזקה 

 מים  -ז

של אריה על הפסדים גדולים של הישוב בנושא המים עקב פיצוצים ותשתית תו למרות טענ
  .לקויה אנו לא רואים במאזן שיש הפסדים גדולים בגין המים

 .בדיקה רצינית האם באמת יש צורך להשקיע כספים רבים בתשתית המיםאנו ממליצים על 

 הוצאות חוגים-תרבות ופנאי  - ח

יותר מכל התקציב השנתי ₪  30,000 - מהנתונים שהוצגו לנו הישוב הוציא ברבעון הראשון כ
  .י גם ההכנסות גבוהות יותר מהצפיומצד שנ

  .בסעיף זה 300%חריגה של כ נובעת אנו מבקשים לבדוק ממה
 הכנסות נוספות  -ט

- מועצה/הוועדה מבקשת לבחון כיצד היישוב מתכנן להגדיל הכנסות מעבר למעגל של יישוב
  ...ב"ל וכיו"קהילות בחו,קרנות חוץ,ממשלה,תורמים:הכוונה ל

  בחירות ועדת קליטה. 2

  .הועדה רואה בחומרה את ההתנהלות שהתקיימה בבחירות האחרונות

  .עהשעה שנקבללתאריךו עדלפי בדיקת הועדה חמישה מועמדים הציעו את מועמדותם לבחירה 

לפנות  החלו אותם גורמיםו א היה נראה לגורמים שונים ביישובשל חמשת המועמדים ל הרכבה
  !דבר זה הוא חמור ביותר  –לאנשים נוספים שירשמו 

לא נמנע מאף אדם להתמודד וניתן זמן סביר ביותר להציג מועמדות וכיוון שכך נראה יותר מתמוה 
  .להרשם לבחירותשדווקא ביום האחרון נזכרו כולם 

ן מדובר כיוון שאי, מקובלת עלינו אינה  – דחייההטענה שהיועץ המשפטי של רשם האגודות אישר 
  .ה תמימה של כמה שעות אלא בנסיון לסכל את התהליך הדמוקרטי שנעשה בבחירות אלויבדחי

הגיע הזמן שהיישוב יתחיל ,וכך מתנהל היישוב שלנו לא עובר מבחינתינו" זמן תקוע"גם התירוץ של
תושבים  1000ה יהיה בעתיד ולא כיישוב של "כפי שבע תושבים 5000להסתכל על עצמו כיישוב של 

  .כפי שהיה בעבר הקרוב

לבחון מחדש שוועדת הקליטה הבאה תהיה מורכבת מחמשת המועמדים שנרשמו הועדה ממליצה 
  דבמוע

  

  



  מבואות תקוע  .3

  .הוא שכונת מבואות תקועלעומק  שאותם בדקנואחד הנושאים 

התקיימה אז ,שנים 5כיתה לפני יה 'ב -ל 'ל שכונה זו הממוקמת בין תקוע אהפרסום הראשוני ע
  .פרויקטאסיפה למעוניינים ב

  .ח דמי רצינות"ש 5,000חה לשלם כדי להירשם לפרויקט זה נדרשה כל משפ

  :מאז ועד היום הפרויקט תקוע בגלל הסיבות הבאות

 יון משפטי מול גדעון יקותיאל ד  - א

ע חדשה "הישוב ניסה לעשות תב -ע על רוב המגרשים הללו"אושרה התבלא מעולם   - ב
 ע"למגרשים אך עד היום לא הצליח לאשר את התב

לטעמינו יש להוציא  .רשמים לפרויקט זה את מצב הפרויקטלמזכיר על מנת שיפרסם לנהועדה פנתה 
ים מה מצבם והאם כדאי להם לחכות תושבים רבים אינם יודע על מצב הפרויקט שהרי כל רבעוןמזכר 

  .או לקנות מגרש בפרויקטים אחרים

  .ר עבודה בנוגע לפרויקט זה על מנת שיתחיל להתקדםיהועדה מבקשת מהמזכירות להכין ני

  

  'תקוע א - עלות השחר. 4

  .)שירנית(קט זה נמצא מתחת לרחוב אדירים יפרוי - השכונה הבאה בתור לפיתוח מגרשים זו

 4(ביתך ואת שאר המגרשים לבניה רוויה מגרשים לבנה  20הישוב החליט לבצע מבדיקתינו נמצא כי 
  .ד"יח 84כ "ובסה )במגרש' יח

של המכרז  המרכזית המטרה . קבלניםרוויה יצא הישוב למכרז עם יקט של הבנייה יהפרובעניין 
  .בית סופי כולל פיתוח במחיר סביר  ימכורכלומר להגיע לכך שהיזם " מחיר למשתכן"להגיע ל היתה

 עם ביצוע מתמהמה ועד מנהלישו את הצעותיהם ההג קבלניםתינו כרגע למרות שכל הומהבנ
  .הפרויקט

בת שיש לקדם את הנושא במהירות כיוון שתושבים מחוסרי דיור תקועים כבר זמן רב ללא שוהועדה ח
  .אפשרות קניית בית

ת הועדה יש לבחון עלד. א נושא הקריטריונים לזכאות למגרשנקודה נוספת שהועדה רוצה להציג הי
  :ולהלן כמה בעיות" בן ממשיך"לעומק את נושא 

תושב זאת אל מול פטור מדמי כניסה + בנו יזכה לעדיפות במכרז  ,אדם הגר בישוב כשנה  - א
 במלואם יהיה אחריו בתור וישלם את דמי הכניסהבשכירות ששנים  10שגר בישוב 

נוספים להשקעה ורשמו יש כבר לא מעט מקרים שנושא זה נוצל לרעה ומשפחות קנו בתים   - ב
 .וזו כמובן לא הייתה כוונת המשוררהם יאותם על ילד

  .על כן הועדה ממליצה לעשות חשיבה מחודשת על קריטריון זה בנוגע לפרויקטים הבאים

  

  .בנוסף הועדה מטפלת בפניות אישיות של תושבים בנושאים שונים
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