
  )2014 שנירבעון ( 2דוח  –ועדת ביקורת 

  

  :דוןהנ

                                                                                                                                              כללי-1
                                                                                                                                      רבעוני תקציב-2
                                                                                                                          קריטריונים-3
                                                                                                               קורא קול/פנים מכרזי-4
                                                                                             במבואות נגיעה עם השחר עלות-5
                                                                                                                  לתושב שירות-6
                                                                                                                                                                                              מועצה מול עבודה-7

  ...ואיחולים תודות

  כללי-1

 בשלוש היה שלנו היישוב: מנתונים לא רשמיים– מואץ צמיחה בתהליך נמצא שהיישוב לכולנו ידוע
- )שבבנימין נריה אחרי(יישובים 146 מתוך בהתיישבות צומח הכי השני היישוב האחרונות שנים

  :עיקריים מוטיבים בשני התמקדות מחייב זה תהליך.מתמשך תהליך אלא פעמי חד אינו כשהתהליך

 .שלנו המקסים היישוב של הייחודי והמרקם הצביון על שמירה .1

 ובמיוחד וסדר ארגון עשיית תוך,היישוב במזכירות עבודה ונוהלי סדרי ושינוי מבני שינוי .2
 ייראה היישוב כיצד קדימה שנים 5 חשיבה תוך זה לתהליך מענה שיתנו קריטריונים קביעת
.                                                                                 הצמיחה תהליך של בסופו
 וצוות למיניהם היישוב וועדות של לעבודה מעבר) היישוב צביון על שמירה(הראשון במוטיב

 אסיפת לעשות לשקול יש ואולי ולתרום לתת אפשרות מאיתנו ואחת אחד לכל יש,המזכירות
 לעשות ניתן ומה ובעתיד בהווה,שלנו היישוב את לראות רוצים אנו כיצד לדון כדי חברים
  .                         בעניין

 את פעם לא מציפים ביקורת כוועדת אנו.היישוב בהנהגת יותר כמובן תלוי שלעיל השני המוטיב
 לפתור רק לא מנסים אנו לשולחננו שמגיע יחידני/פרטי מקרה וגם אלו בעניינים הרלוונטיים הגורמים

 לכל ברורים קריטריונים ולקבוע לקטלג ניתן וכיצד האם לראות משתדלים אלא לא ותו המקרה את
 שאנו כעת כבר לציין לנו שחשוב מה אך להלן זה בנושא ניגע אנו.בעתיד לצוץ שיכול כזה דומה מקרה
 דוגמא,לעניין הביקורת וועדת ולרגישות זה לנושא היטב מודעים ביישוב הרלוונטיים שהגורמים רואים

 לוועדת הבחירות לפני שהיו הליקויים לאחר עשה שהיישוב לקחים בהפקת ראינו לכך מובהקת
 תהליך ותחילת,שלנו הקודם ח"לדו היישוב גורמי של רצינית התייחסות ראינו כ"כמו,ביישוב הקליטה

.                                                  שיהיה מה לא הוא שהיה מה מסוימים שבדברים הפנמה של
 את ולשנות לשפר להתקדם והכנה הטוב הרצון ובין והבנה הפנמה בין מסוים פער עדיין קיים מאידך
 ניכר שחלק יגלה היטב שיעיין שמי לומר ניתן מקום באיזשהו,בפועל המעשים לבין שינוי המצריך
  ...הזה בפער בדיוק עוסק שלהלן ח"מהדו

:                                                                                                                רבעוני תקציב-2
 שטעונים דברים בשני עתה לעת נתמקד התקציב בגוף והמגוונות השונות לרזולוציות נרד בטרם עוד

  )שנתי- וחומר קל(רבעוני תקציב לבדיקת הנוגע בכל לטעמינו שיפור

 .בישוב הכספי התקציב ניהול - 1

 מעורב לא מנהל ועד כי התקציב על שלנו מדוקדקים מעברים ולאחר הדרך לאורך רואים אנו
 הכל לפני במעלה הראשון הנושא כי כוועדה חושבים אנו, התקציב בנושא מספקת ברמה



 נביא לדוגמא, רב בכסף לישוב שיעלו טעויות למנוע מנת על מדוקדק כספי וניהול שליטה הוא
 רק הייתה התקציב על מקיפה סקירה קיבל המנהל שוועד הראשונה הפעם:הבא הנתון את

 גם הייתה זו סקירה לצערנו,הנוכחית בקדנציה לתפקיד כניסתם מאז חודשים שלושה לאחר
 אין, זה בדבר מספיק מעורב לא הועד: כאמור מכך כתוצאה...האחרונה המקיפה הסקירה
 לבירורים מהוועד דרישה אין תקציב הניצול על מציגים שאנו הבירורים וללא בחומר שליטה
  .מיידי שינוי ודורש חמור הדבר. אלו
 הועד שלמספקת  שליטה ללא כספיות הוצאות על החלטות מתקבלים איך מבינים איננו
  .התקציבי בחומר

 לאחר יום 45 עד יושלם ולהבא מכאן רבעוני תקציב ח"דו שכל)בחיוב ונענתה(ביקשה ביקורת ועדת-2
 מקווים ואנו שיפור טעון עדיין הדבר  לצערנו...ב"וכיו תקציב ניצול,הכרטסות כל לרבות,הרבעון סוף
  ...הקרוב הרבעוני ח"בדו כבר זה נושא את לחיוב לציין

  ...תקציב של לגופו

  :מיסים

 סעיפים כמה של מראיה – המיסים גובה בנושא בוועד רציני דיון לנהל שיש חושבים אנו- כללי
 גבוהה שהגביה סעיפים מעט בלא רואים אנו) פיתוח, מים, שמירה:  כגון( למיסים הקשורים
 סעיפים על מכסים שהמיסים היא המזכיר טענת -במיסים הורדה על לחשוב ניתן ולכן מההוצאות
 ביותר הקל והדבר רציני דיון מצריך הדבר כי חושבים אך זו טענה סותרים לא אנו בתקציב אחרים
  'וכדו עסקים תרומות כגון להכנסות לדאוג במקום מהתושבים" יחסית קל" כסף לגבות הוא

 דבר ביוב המס את המועצה בשביל גובה שהישוב הבעייתיות את העלנו הקודם בדוח - ביוב סעיף
 -הסכום כל את למועצה לשלם נאלץ אך מהתושבים 100% גובה לא שהוא כיוון לישוב הפסד שמקנה

  .המועצה לאחריות תועבר זה סעיף שגביית לאלתר לפעול המלצתנו את שוב מעלים אנו

 וההפסדים ההוצאות מצב על ברורה תשובה לקבל מצליחים לא אנו בה השנייה הפעם זו - מים
 תקציב את לפצל ממליצים אנו - ציבור ומבני לגינון מים בעלות שמע או בהפסד מדובר האם -בעניין
  .אחד גג קורת תחת)ב"וכיו,גינון,(ביישוב המים הוצאות כל את לכלול ולא המים

 בשנה -לדוגמא – חדשות גינות הקמת לפני כלכלית חשיבה יש האם שאלה העלנו אנו -גינון
 – ואחזקה השקיה של גבוהות עלויות המצריך דבר ענק מדשאות עם חדשות גינות נפתחו האחרונה
 נלקח שלא דבר,  הכלכלי הצד את גם גינות הקמת על בחשיבה להוסיף יש כי הנקודה את העלינו
  .היום עד בחשבון

 השנה בחצי סעיף לכל)ברוטו( ₪ 70,000כ הרוויח הישוב אלו סעיפים בשני -וצהרונים חוגים
 או כך בגין הצהרון עלות את מההורים להוריד ניתן האם השאלה את שוב מעלים אנו -האחרונה
  .העניין את לדיון להעלות לפחות

  

 זמן שבכל כך. הבאה שנה לקראת הכספים מעקב את לשדרג הצורך את המזכיר עם יחד העלינו אנו
 .בפועל ההוצאות לבין ההוצאות ותכנון התזרים בין ואמיתית מדויקת מצב תמונת לקבל נוכל נתון

  .הבאה ת התקציבשנ לקראת העניין איך לשפר את לבדוק נכונות הביע המזכיר

 זה תקציב את לבנות ביישוב הרלוונטיים לגורמים ממליצה ביקורת וועדת - הפיתוח תקציב לסיום
 אילו פיתוח לטובת לנצל מתכנן שהוועד הסכום לרבות היישוב צרכי פ"ע ומיטבית פרטנית יותר בצורה

 ולהתחיל)  מ"בצ(צפויים לא לדברים מסוים אחוז בחשבון לקיחה תוך ב"וכיו מתוכננים פרויקטים
 הוועד החלטות את להביא ממליצה הוועדה כ"כמו,2015 שנת לקראת זה בעניין כיום כבר להיערך



 השנתי התקציב העברת לקראת אמת בזמן תובא זה בעניין הרחבה.(האגודה חברי לפני ולהציגן
 ).  2015 לשנת

  

  :קורא קול/פנים מכרזי,קריטריונים -43+

 נמצא היישוב בהן הצמתים עקב בעיקר אצלנו בחשיבותו במעלה ראשון נושא הינו הקריטריונים נושא
ח הקודם שלנו ופגישה שנערכה עם "שלאחר הדו לכך מודעים אנו.שלהלן בסעיפים שנרחיב כפי כעת

 מנהל וועד חברי משלושה המורכבת זה ןלעניי מיוחדת וועדה הוקמהוועד מנהל ומזכיר היישוב 
 8 לפני הייתה כזו ועדה שהוקמה האחרונה שהפעם...) בדקנו לא(לנו נאמר.היישוב ומזכיר
 שמסקנות מקוויםמברכים על הקמת הוועדה ו אנו) תקוע בנחל אפילו מים קצת עברו מאז!!(שנים

 דיור ומחוסרי,ממשיכים לבנים קריטריונים לרבות הקרובים בימים כבר יהיו זו מוועדה ראשונות
  .                                      העתידיים ניים"הנדל הפרויקטים לקראת

 קול/פנים ממכרזי החל חשובים נושאים' במס משמעותי שיפור רואים אנו הקודם הרבעון מאז כ"כמו
, ביישוב המתבצעות השונות לעבודות קורא קול/פנים במכרזי וכלה ביישוב השונים לתפקידים קורא
 הפעולה דפוסי את ולשנות לקחים להפיק בדבר הנוגעים כל של הכנה והרצון ל"הנ השיפור עקב

 הפנים במכרזי ליקויים' מס מצאה הביקורת שוועדת לציין הנוכחית הזמן לנקודת נכון החלטנו בעתיד
 למזכיר מסודרת בצורה שאילתא דרך מסקנותיה את והעבירה,בבריכה כגון הנוכחי ברבעון לרבות
.                                                                                               מנהל ולוועד היישוב

 נוספים בדברים נוגעים אלא גרידא הכספיות להצעות רק לא נוגעים אלו במכרזים הקריטריונים
 פרמטרים פ"ע תהיה ההצעות בין שההשוואה כדי לכולם אחיד המכרז האם,המכרז את ערך מי:כגון
 שחל נציין שוב...ב"וכיו התשלום את מאשר מי,השונות ההצעות את שבדק המקצועי הגורם מי,זהים
  ....מבורכת להמשכיות תקווה ואנו זה בנושא משמעותי שיפור

 והנחות להקלות מהתושבים בקשות בעיקר מתנקזות אליה" חריגים וועדת" קיימת ביישוב-נוסף נושא
 כניסה דמי כדוגמת פעמיים חד בתשלומים וכלה השוטפים מהתשלומים החל השונים בתשלומים

 מול העניין את העלנו.מסודרים קריטריונים פ"ע עובדת אינה זו וועדה שערכנו מבדיקה... ב"וכיו
  .     ביישוב םהקריטריוני בנושא כולל משינוי כחלק זה עניין לקדם מלאה נכונות הביע והוא המזכיר

  )למבואות נגיעות עם(השחר עלות-5

.                                      בנייה להתחלות הנוגע בכל רגישה בתקופה נמצאים שאנו סוד זה אין
 על,השחר עלות בשכונת שנבנים והיסודות הקידוחים, הבאגרים על זה ח"בדו לכם לספר מאד רצינו

 השמש תחת חדש הרבה אין לצערנו אך________ לתאריך עד להיבנות שאמורים הדיור יחידות 84
 מחצי למעלה לפני הסתיים הקבלנים בין הפנימי שהמכרז ולמרות מאושרת ע"תב שישנה למרות זאת
  ).25/2/14ב(שנה

 במכרז הקריטריונים כל על שעונה סופי מועמד קבלן ישנו שכבר הוא שקבלנו האחרון העדכון
  .ביניהם החוזה ניסוח של סופיים בשלבים נמצאים והצדדים

 מנת על ל"הנ לפרויקט ביצוע ז"לו לקבל ולחצנו ועובר שעבר הרב לזמן הצדקה שאין חושבים אנו
  .הבניה את באמת מתחילים שאנו ולוודא לעקוב שנוכל

 הקריטריונים פ"ע הציבור לכלל מסודרת הרשמה ושתיפתח במהירות ייפתר אכן זה שעניין תקווה אנו
 בשכונת שנבנים והיסודות הקידוחים הבאגרים על נרשום הבא ח"שבדו כדי המנהל וועד שיחליט
  .השחר עלות

  .שירנית בשכונת אדירים לרחוב מתחת להיבנות אמורה השחר עלות שכונת*



  

  

  

  -תקוע מבואות

 לכאן שיקולים יש( החדשה ע"התב לאישור ולחכות הישנה ע"התב לפי לבנות לא הועד החלטת לאור
 רמות בכמה אלא הישוב בידי לא והדברים התקדמות אין לצערנו) להחליט הועד של ותפקידו ולכאן
  .מעל

 של מחלוקות לסיום אלא ע"התב לשינוי קשורים ואינם בבוקר מחר לבנות שניתן מקומות יש עדיין
 על התקדמות ז"לו ביקשנו זה בנושא גם,  אלו שטחים על כיום הנמצאים חקלאים/עסקים עם הישוב
 וזאת... שנים כמה כבר לוקח ל"הנ הטיפול לצערנו,  המנהרה בקצה האור את לראות שנוכל מנת

  .ל"הנ העניינים את לסיים מנסים והועד שהמזכיר למרות

 הלוואי והלוואי מבוטל לא זמן לעוד מוקפא יהיה הפרויקט מהותי שינוי יהיה לא אם דעתנו לעניות
 קדימות לתת ממליצים אנו בקרוב משמעותית דרך פריצת תהיה ולא במידה.ונתבדה
  .השחר עלות בשכונת מבואות  לנרשמי) מנהל ועד י"ע שתוחלט(מסוימת

  :לתושב שירות-6

 לקראת כפרומו שישמש אזכור זה לנושא לתת החלטנו הוועדה של בבדיקה עדיין שהנושא למרות
  ) .הצורך במידת.(הבא ח"הדו

 שינויים ערך ולא כמעט המזכירות מבנה לעיל כמתואר היישוב של הגבוהה הצמיחה למרות
.                                                                                                  זו צמיחה עקב מתבקשים

 לוש ראשונות ומסקנות צור צבי בשם ליישוב מיוחד ארגוני יועץ והובא בדיקות נעשות אלו בימים
 אישית מעורבים להיות עצמם על לקחו מנהל וועד מאנשי שחלק יודעים אנו,אלו בימים מתקבלות
 עקב עלו שחלקם מסוימים דברים לבדוק עצמינו על לקחנו ביקורת כוועדת אנחנו וגם בנושא

  .קודם שערכנו חופפות בדיקות עקב וחלקם שקבלנו שאילתות

  

 כדי תוך לוי הלפרין תגית י"ע בנושא ומפורט מקצועי ח"דו יצא 20/12/12ב היישוב שלבקשת לציין יש
 יושם חלק במלואן יושמו מההמלצות חלק ראשוני ניתוח פ"ע.דומים מקבילים יישובים בין השוואה
 אילו לבדוק ח"הדו עריכת מזמן יותר עוד חשוב היום.רלוונטי כ"כ לא וחלק כלל יושם לא חלק חלקית
 לא מרובה תפסת" הכלל פ"ע כולם את לאמץ צריך לא בטח ראשוני בשלב(לאמץ וכדאי ניתן המלצות
 של להמלצותיו בחופף זאת כל... ב"וכיו?היום עד יושמו לא מסוימות המלצות מדוע?,וכיצד") תפסת
  .הנוכחי היועץ

 היישוב מזכיר ושל המנהל וועד של הטובות בכוונותיו אמונתנו את לציין בלי זה סעיף את נסיים לא
 הרצון בין הפער לנושא אותנו שמחזיר מה,היישוב תושבי לרווחת זה בנושא אמיתי שינוי להביא
  .בפועל לעשייה

  :מועצה מול עבודה-7

  :ישנם שלושה דברים מהותיים בנושא זה   

               ...                                ב"מהן גבולות הגזרה וכיו,היכן עובר קו האחריות והסמכות בין המועצה ליישוב-1
יש לא מעט דברים הטעונים שיפור                                                                                        -2



בייחוד בהשגת תקציבים חיצוניים  המועצה שיפרה המון דברים ביחסה ליישוב בתקופה האחרונה-3
  .יפור ומראה נכונות כנה להמשיך להשתפראינה עוצמת עין ומתעלמת מהטעון ש,ליישוב

  .החלטנו לספר לכם מעט מאחורי הקלעים של סעיף זה להמחשת הדברים

במקור רשמנו סעיף מאד מיליטנטי וחריף בנושא עבודת היישוב מול המועצה וכיוצא מכך בנושא 
                         .ל למועצה לקבלת תגובה"שלחנו את הסעיף הנ.... עבודת המועצה מול היישוב

אי ,הנתונים שנבדקו ונשלחו לנו,התגובה עקב מהירותקיבלנו את תגובת המועצה והחלטנו ש
ב לא נרד בשלב זה לרזולוציה של סעיף זה או "התכחשות כאמור לדברים שעדיין טעונים שיפור וכיו

                                                                                                                    ...      את זה תמיד נוכל לעשות,ולא נעלה על נס טענה זו או אחרת,אחר
  .בסופו של יום סיכמנו שנפגש עם המועצה מיד לאחר החגים

חשוב לציין שאנחנו עדיין בודקים נתונים שקבלנו ועדיין חושבים שיש הרבה מה לשפר בעיקר בנוגע 
  .   לקביעת נורמות וידיעה ברורה אילו דברים באחריות ובסמכות המועצה ואילו באחריות היישוב

 את לקדם רבות שפועלים שלנו היישוב תושבי במועצה ועובדים נציגים שישנם לציין לנו חשוב כ"כמו
                                                                                                                             .ידיהם את ולחזק להם להודות המקום וזה היישוב צרכי

 ניתן כיצד ולבחון שאת ביתר המועצה מול לפעול היישוב ומזכיר מנהל לוועד ממליצה הוועדה:לסיכום
 כל של האחריות תחומי והשתת ברורה עבודה חלוקת תוך מיטבית יותר בצורה עצההמו מול לעבוד
  .צד

 שיתוף על כולו המנהל ולוועד חסקין אריה מר היישוב למזכיר להודות שוב רוצים אנו:סיום לקראת
 שלהם וההיענות קונבנציונליות כ"כ לא בשעות עמיחי או אריה את להטריד לנו יוצא פעם לא.הפעולה
  .מאליה מובנת לא ממש

  .לשאילתות יישובית מייל כתובת לנו שיש שוב לכם להזכיר רוצים אנו

!                                                                           ערך יקרי פרסים יוגרלו השאילתות שולחי בין
  ).קל כיבוד כולל(ביקורת וועדת של הקרובה בישיבה שעה רבע לשבת הזמנה-ראשון פרס

 ולא חברינו מעלת את שנראה שנה,ומוצלחת פורייה טובה שנה-לכולנו לאחל רוצה ביקורת וועדת
  .המובנים בכל והגשמה צמיחה אושר בריאות מתוך חסרונן

  

  

  בברכה

  גזית אוריה, החורש כליל אייל, ברטלר עודד

  

  

  

  

  

  


