
 ועדת ביקורת 

 19.6.17פרוטוקול פגישה 

 נוכחים בפגישה:

 רחמים, דוד ענאקי , משה ברניקראריאלה צים, אלינור 

 

 תקציבים ליישוב:

  ועדה הציגהלאור גידול של היישוב בשנים האחרונות )ובכך גם גידול בתשלום הארנונה למועצה( הו

 את הצורך בהגברת המאמץ להעברת תקציבים ליישוב, בשיחה נדונו פתרונות  בפני משה ברניקר

 לרתום אותו להעברת  בכדי כן הבנת המנגנון של המועצהאפשריים להפעלת לחץ על המועצה ו

 תקציבים ליישוב.

 אנו רואים לנכון שחברי הוועד המנהל, מזכיר הישוב ונציג הישוב במועצה יפעילו לחץ מול המועצה 

 שה לקבלת תקציבים והתחייבויות כלפי הישוב.בדרי

 נכון להיום נראה כי הישוב מוציא לפועל פרויקטים שתוכננו להתבצע מתקצוב מועצה וישלם עליהם 

 בעיקר פרויקטים בטיחותיים. מתקציבי הישוב. 

 דבר זה עלול לפגוע בפיתוח הישוב לטווח ארוך ואנו רואים זאת כתקדים להתנהלות שאינה תקינה. 

 לדוג' פרויקט החלפת גופי תאורה לנורות חסכוניות. פרויקט בעלות של מליון וחצי שח. כפרויקט 

 יהיה לחיסכון כלכלי.שלטווח ארוך 

 ישובים  2תחילה היה צריך להיות מתוקצב ע"י המועצה אך המועצה החליטה לבצע את ההחלפה ב

 אחרים שלדבריהם זקוקים לשינוי זה יותר מתקוע. 

 

 בנושא הוצאת דיבה:פסק דין 

 קבל פסק דין הנוגע לחברי היישוב, אשר מבקשים את פרסומו. הובא לידיעתנו כי הת

 ועדת ביקורת מבקשת לדעת מה עמדת הוועד מנהל לגבי פרסום פסק דין זה והאם הדבר אפשרי 

 )הועלתה הצעה לפנות ליועץ המשפטי בכדי לנסות לקבל תמונת מצב והאם ניתן לפרסם דבר כזה(.

 

 ועדת אמנה:

 מרקם החברתי ביישוב. בחינת הבשנה האחרונה פעלה ביישוב ''ועדת אמנה'' בנושא 

 עם המלצות הוועדה. מסמך מפורט "אמנה", ועדת אמנה כתבה 

 .חודשים ובצעו עריכה מול ו.אמנה 4לפני  ו.מנהלאת האמנה קיבלו חברי 

 " אותה כתבו לא קיבלה אישור פרסום בתקועיתון במתכונת ו.אמנה פנתה לו.ביקורת מכיוון שה"אמנה

 הנוכחית שלה. 

 אנו פנינו ליור הוועד ולדבריו הוועד דן בימים אלו האם התקועיתון הוא שופר הישוב או שופר 



 ובאמנה ישנם סעיפים ששנויים במחלוקת. התושבים. 

 ב. אנו מבקשים מחברי הוועדות להגיע להסכמות לטובת כלל חברי הישו

 

 מנהל לגבש כללים ברורים לגבי הוועדות השונות בישוב.ובנוסף אנו מבקשים מהו.

 נתקלנו לא במעט בקשיים שעלו בתוך הוועדות. 

 אנו מאמינים כי גם בוועדות שמורכבות מחברי ישוב "מתנדבים" שמשקעים שעות רבות והמון 

 יש צורך בנהלים לגבי קבלת החלטות / המלצות מחשבה. 

 חברים, קבלת חברים חדשים וכו. תחלופת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


