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  :הקדמה-1

לתקופה של חודשים יוני יולי  3' ח הרבעוני מס"לפניכם את הדוועדת הביקורת שמחה להגיש 
  2014ואוגוסט 

לבין נושאים  י הליבה בהם הוועדה מטפלת לאורך השנהאח שלהלן שילבנו בין נוש"בדו
                                                                                          .חדשים שעלו לאורך הדרך

תוך שהועדה מפרסמת את מסקנותיה לאחר בירורים מעמיקים ויסודיים  חשוב להבהיר
  .עד להבנת החומר בצורה הטובה ביותר השקעת שעות רבות 

  

  :ן"נדל-2

ונחתמו חוזים עם הקבלן בניה  לסיומו מתקרבאמנם אנו שמחים בכך שנושא עלות השחר 
אך לטעמינו ולאור מעקב צמוד  תן לראות את האור בקצה המנהרהוסוף סוף ני וקבלן הפיתוח

והיה יכול להיות גמור כבר לפני חודשים  הדברים הדבר נמשך המון זמן שלנו על התנהלות
בקרוב על מנת לוודא שאכן הופקו לקחי  יםאנו נעבור על פרטי המכרזבימים הקרובים , רבים
  ) .שכונת שירנית למשל(בר הע

בשכונת מבואות אנו שמחים כי החברים בפרויקט יחד עם הועדת ביקורת נתנו דגש לקידום 
  נמשיך לעקוב -הפרויקט ואנו רואים צעדים ראשונים של התקדמות בעניין

  



  :תקציב-3

לאורך שני הרבעונים הראשונים חזרנו והתרענו על התנהלות הועד והמזכיר בניהול התקציב 
הישוב סיים בגירעון את שלושת הרבעונים הראשונים  - והנה לצערנו אנו רואים את התוצאה

  ...של כמעט חצי מליון שקל

מדובר , הדבר חמור עוד ו עד לסוף השנה שנגמרת בימים אלו אנו מעריכים כי הגירעון יגדל
  ...בכסף של כולנו שהיה יכול להיות מושקע בהמון דברים טובים וחבל

ור התקציב הבא אנו כועדת ביקורת הולכים להוציא מסמך מסודר לתושבים עם לקראת איש
  . לשים לב לקראת אישור התקציב הבאנו יש כל סעיף בתקציב וכן הערות שלדעת הסבר על

להציע , בשנה הזדמנות להשפיע על התקציבלנו כחברי אגודה פעם אחת יש  – חשוב להבין
) כל אחד לפי דעתו(להשיג השגות ולבדוק שהכספים שלנו מנותבים בצורה ראויה , הצעות

  !ואף לשנות

את התקציב לפני שאתם מאשרים אותו באסיפת אם זה חשוב לכם תקראו בעיון  לכן
  .החברים

  פרטים-ח זה נתייחס לעיקרי הדברים ולא נרד לפרטי"חות הקודמים גם בדו"בדומה לדו

  :מים

  .מהתקציב כולו 15%הועדה עוקבת מקרוב אחר סעיף זה המהווה כ

  בנושא זה הועדה ישבה רבות עם המזכיר ולהלן הערות הועדה

 צפי תקציבי לא נכון .1

אתמול והישוב מודע לגירעונות הנגרמים עקב כך למרות שבעיית המים לא נולדה 
לכשל זה  –מליון שח בשנה בין הצפי לבפועלמעט חצי הוכנס נתון לא נכון שחורג בכ

יש השלכות חמורות בכך שהישוב יסיים את השנה בגירעון גדול שלא צפה ולא נערך 
 אליו

 מיפוי הבעיות .2

שלא מאפשר לסיים את  הישוב טרם סיים את המיפוי של הבעיות בנושא המים דבר
שלאחר הפנמת הבעיה המזכיר  אנו חייבים לציין, לא את ההפסדים הפתרונות וממי

בעיות והפתרונות אך לטעמינו למצוא את ה גייס מהנדסים מומחים לעניין לנסות
אנו תקווה כי בשנה הבאה נוכל לבשר כי הבעיה הזאת , הדבר לקח הרבה זמן מיותר

וד כמה מאות אלפי שקלים להשקיע בדברים חשובים ולישוב יהיה עמאחורינו  
  .אחרים

דא שהדבר יעשה ומיפוי הבעיות ופתרונם על מנת לוהועדה תמשיך לעקוב על ביצוע 
  .במהירות האפשרית כדי למנוע הפסד גדול לישוב

  

   :דמי כניסה

נו כבר כעת ניתן לעדכן לצער .דמי הכניסה מהווים כידוע את ליבת ועיקר תקציב הפיתוח
פחותים בהרבה מהצפי והתחזית בתחילת )וייכנסו עד סוף השנה(שדמי הכניסה שנכנסו



אנו תקווה שפרויקט עלות השחר לא התחיל השנה כצפוי הסיבה העיקרית היא - אגב.השנה
אפרופו השלכות של עיכוב הביצוע בשכונת (ששנה הבאה אנו נראה את ההכנסות האלה 

  )1ף עלות השחר סעי

   :תקציב הפיתוח

וועדת הביקורת ממליצה לעשות את תקציב הפיתוח בצורה מובנית - מעניין לעניין באותו עניין
אנו , ב"סדרי עדיפויות וכיו,מסודרים פ סעיפים"ע,ומסודרת לטווח הארוךעם חשיבה מושכלת 

                                                                                       .נרחיב על כך בדפי ההסבר שנפיץ בנושא התקציב

   :תקציב ועדים

נכון לסוף הרבעון  כל ועד מקומי המשתייך למועצה זכאי לתקצוב תחת הסעיף תקציב וועדים 
לעובדה  מעבר,בקבלת הכספים מהמועצה₪  100000השלישי היישוב נמצא בפיגור של 

ניתן לקרוא .(מלכתחילה ויש להגדילו משמעותיתלזה שהתקציב בסעיף זה נמוך  המצערת
מה שאמור לזרז ולסייע )של הוועדה וכן להלן 13התייחסות מורחבת לנושא בפרוטוקול 

 2500שבהגדרה זה יישוב של מעל " יישוב גדול"שמית ביישוב כת הכרה רבעניין הוא קבל
  .תושבים

  : הנחות+ועדת חריגים 

דר לנושא זה ובו סכום מקסימלי פר שנה שניתן וועדה מבקשת לבחון קביעת סעיף מסוה
משפחות יהיו זכאיות  250מצב תיאורטי בו לדוגמא  ייווצרכך שלא ,להקציב לסעיף זה

  . להנחות כאלו או אחרות דבר שעלול לגרום לגרעון לא מבוטל בתקציב

  : חשמל

  !.     ברתעריף קניית החשמל עלה ותעריף הגבייה נשאר אותו ד-אין התאמה בין התעריפים

הועדה ממליצה לעשות מתווה מול משלמי החשמל שהתעריף שיחוייבו יהיה זהה לתעריף 
  .העלות וכך הישוב לא יספוג את ההפרשים

   :אחזקת מבני ציבור

)                                                                                                       ראו התייחסות נוספת בסעיף מועצה.(כנוןמהת 4וק מדוע ההוצאות גדולות פי צריך לבד
   :שכר דירה מקראוונים

מהתחזית בתחילת השנה בעיקר עקב עזיבת  100000-נים נמוך בכשכר הדירה מהקראוו
במילים , הועדה לא ראתה התייחסות תקציבית להחלטה זו -אווניםשוכרים ושינוי ייעוד הקר

.                                           אחרות מאיפה יגיע הכסף שהישוב לא מכניס עקב החלטה זו
  :צהרונים וחוגים

הוועדה ממליצה שוב להפריד בין הצהרונים לחוגים ולרשום אותם .נמצאים תחת אותו סעיף
  . כיוון שצהרונים אינו קשור לתרבות כמו חוגים נפרדיםבסעיפים 

  

  

  



   :ביטחון-4

רב של ' הוועדה קיבלה מס.אין זה סוד שהמצב הביטחוני כיום רגיש מאד ונפיץ מאד
אך אנו החלטנו ,ח"שאילתות בנושא זה ובהחלט ייתכן שנושא זה היה צריך לפתוח את הדו

.           בית ולכן סעיף זה מובא כאןחות שלנו בנימה חיו"לנסות לפתוח ולסיים את הדו
צים ביישוב ומברכת על הקמת "רבשנקדים ונאמר שהוועדה מוקירה ומעריכה את עבודת ה

ה הוועדה חושבת שכל אך למרות ההקדמ )בראשות יאיר מיימון(נייני ביטחון ביישובועדה לע
.                           א זהם ביישוב חייבים לעשות חשיבה מחודשת ויסודית בנושינטיהגורמים הרלוו

ההחלטות בנושא זה צריכות בסופו  , לעניות דעתנו לאחר שמיעת כל הגורמים המקצועיים
ביישוב צריכים ואפילו חייבים להתנהל  ואנשי הביטחון! י וועד מנהל בלבד"של יום להתקבל ע
לכל עשרה  כך לדוגמא וועד מנהל צריך להחליט האם התקן הוא שומר.לפי החלטות אלו

חמישה או עשרים ואנשי הביטחון צריכים לדאוג שהחלטה זו תיושם הלכה ,פועלים
)                                                                                             כפי שהם עושים היום.(למעשה

אך וועד מנהל חזק ,םמובני' אנו מודעים לכך שההחלטות בנושא זה כלל לא פשוטות במס
צריך לקחת לפעמים החלטות אמיצות או כואבות בעיקר כשמדובר בסכנה אמיתית לחיי 

  .אדם

  :השיקולים צריכים להיעשות בשני רובדים

  תוך ראיה מפוקחת על המציאות המתוחה, מתי מכניסים פועלים ומתי לא )1

  מהם כללי השמירה של הישוב)2

ה ביישוב שומרים ללא תקן למעט החובה להיות המצב כיום שהשומרים באתרי הבניי
   .חמושים

זאת ,לקבוע קריטריונים בסיסיים לשומרים באתרי הבנייה ביישובאנו קוראים לוועד מנהל 
.                                                                    ויפה שעה אחת קודם ,במקביל לחשיבה רצינית מעמיקה ויסודית בנושא

  .      נו לוועד הנוכחי יש את כל היכולות לכך כפי שראינו זאת בנושאים אחריםיש לציין שלדעת

               

   :מועצה-5

עוד .כנציג המועצה- משה סוויל-מועצהח הקודם הוועדה נפגשה עם סגן ראש ה"כהמשך לדו
  .בטרם נפרט הוועדה רוצה לשבח את הנכונות הפתיחות והסבלנות של משה

הפגישה נפתחה בסקירה כללית על מצב המועצה בכלל ואת נקודת מבטה של המועצה על 
                                                                                                  .תקוע בפרט

:                                                          במהלך הפגישה נגענו בשלושה דברים עיקריים
.                                                                                                    נושאים כספיים-1
וב למועצה ובין המועצה ליישוב                                                                               יחסי עבודה בין הייש-2
  נושא הבטיחות ביישוב                                                -3

  : תקציב וועדים:נושאים כספיים-1



.                                                                                                         גדול משמעותיתלית מאן דפליג שתקציב הוועדים שהיישוב מקבל חייב ל
אנו  -משה עובד רבות על מנת לגבש נוהל חדש שישנה את מעמדה של תקוע בתקציב ועדים

  נראה שינוי 2015מקווים כי כבר בשנת 

   :ביוב

בה עבור המועצה את עלות הביוב גורם להפסדים לישוב על הפער בין המצב כיום שהישוב גו
  .למועצה 100%לבין תשלום ) 85%העומדת על כ(הגביה 

אנו  -משה לקח על עצמו לתאם ישיבה בין גזבר המועצה לבין המזכיר למצוא פתרונות לענין
  נמשיך לעקוב

  : בין המועצה ליישוב ובין היישוב למועצה יחסי עבודה-2

  ,  ומורכב והגבולות גזרה בו מאד מעורפלות מהותי הנושא

חוברת מסודרת שתבהיר את  תרהמועצה נמצאת בתהליך  ליצימשה  לדברי  בנושא זה
הועדה תמשיך לבדוק את הנושא על מנת לוודא שזה  -חלוקת האחריות בין המועצה לישוב

  כבר בשנה הקרובה מתקדם

  : נושא הבטיחות-3

תושב היישוב וגם - מני סקולניק-פקח המועצהיש לציין שיש שינוי משמעותי בנושא גם אודות ל
  .             י אנשים טובים תושבי היישוב"בעקבות עליית הנושא למודעות ע

אך ... ב"הסדרת נושא החניה ברחבת המכולת וכיו:עדיין ישנם דברים הדורשים שינוי כגון
דה ושיפור נוסף אמור להיות ברגע שיחסי העבוה ישנו שיפור משמעותי "כאמור בס

  )                                       כאמור בסעיף הקודם.(המבהירים בין היתר מי אחראי למה יוסדרו

  . ח הבא"בימים הקרובים מתוכננות לנו פגישות המשך ואנו בכל מקרה נמשיך ונעדכן בדו

  

  :קריטריונים-6

נקבעו קריטריונים בימים האחרונים לאחר עבודה מאומצת של וועדה שקמה מיוחד לצורך כך 
הפעם האחרונה שדבר כזה נעשה בצורה כה יסודית (ן"נים ומסודרים בעיקר בנושא הנדלמוב

קביעת .שנעשתה וצה לשבח את העבודהליוותה מקרוב ורהוועדה .)שנים 8היה לפני 
קריטריונים בתחומים רבים הינה גורם חשוב מעין כמותו בהפיכת היישוב ליישוב צומח 

הוועדה . תקנים בצורה מסודרת ללא איפה ואיפה וללא משוא פנים פ"משגשג הפועל ע
לעשות קריטריונים בדברים נוספים לרבות נושא השומרים שציינו -לא מהיום-מציעה
  .ב"וכיו,יישובתשלום דמי כניסה לתושבי היישוב שקונים בית ב,הנחות/וועדת חריגים,לעיל

  

  :פסטיבל עד עלות השחר-7

קט ום החלטנו להעלות בפניכם את פרויולקראת סי" לות השחרע"קט שכונת התחלנו בפרוי
 "                                עד עלות השחר"פסטיבל 



 כך₪   60000המועצה העבירה ₪  45000סות וההכנ₪  185000היו הוצאות הפסטיבל 
ובמילים אחרות כל ₪  80000אחרון הצלילים נדם היישוב נשאר עם הפסד של ככשש יצא

מעבר לעלות ₪  125בסדה את הפסטיבל בכס גם בלי להיות בפסטיבל כלל ה ביישובמשפח
 ייתכן שמחרש ךכ.זה כאמור לאחר העברת הכספים מהמועצה) לכרטיס₪  40(הכרטיסים

 רק לא מזמן"-בצדק מבחינתהמסוים והמועצה תטען  קטהיישוב יבקש מהמועצה עזרה בפרוי
   ..."לפסטיבל₪  60000העברנו לכם 

ה חשיבה שלוקחת בחשבון את העלויות הכרוכות מצפים שלקראת שנה הבאה תיעשנו א
  בכך

  

   :2015הערכות ל-8

כאמור לעיל הוועדה מתכננת להוציא לחברים דפי הסבר מורחבים לפני העברת התקציב 
  .                                                                        בשנה הבאה

- תקציבנושאי ליבה מרכזיים כדוגמת ה 4ב מקסימוםוועדת ביקורת יכולה לטפל ב באופן כללי
במהלך החודש הקרוב הוועדה ... ב"וכיו,ן"נדל,שבוודאי ימשיך להיות מטופל גם בשנה הבאה

תבחן אילו נושאים יעלו לקדמת הבמה ויקבלו מקום של כבוד על שולחן הוועדה ואילו נושאים 
לנושאים בסדר גודל בינוני והעניינים השוטפים בהם הוועדה  זאת מעבר.יידחקו לירכתיים
  !                                                               מטפלת תדיר

ובמידת . אתם מוזמנים לרשום לנו רעיונות ונושאים נוספים שלדעתכם יש לשים עליהם דגש 
  .אנו מבטיחים לענות-הצורך לשלוח לנו שאילתות

  .ן לראות את כל הפרוטוקולים של הועדה וכן את הדוחות הרבעוניים באתר הישובנית

אך ,לא תסמא את עינינו לראות את כל מומיה, האהבה הגדולה שאנו אוהבים את אומתינו"
הרב "(הנך יפה רעייתי ומום אין בך.היותר חופשית נקייה היא מכל מוםהביקורת גם אחרי 

  )'פסקה ג' פרק ד,"אורות ישראל"-חלק" אורות"מתוך הספר -קוק
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