
 ועדת ביקורת 

 08.05.17פרוטוקול פגישה 

 נוכחים בפגישה:

 חלק ראשון: אריאלה צים, אלינור רחמים, דוד ענאקי , אליעזר בן עטר

 חלק שני: כל המוזכרים לעיל + משה ברניקר

 

 

 מבואות  -תקוע דרום

 –ועדת ביקורת שמה לה למטרה לנטר באופן שוטף את תהליך התקדמות פרויקט ''תקוע דרום 

 מגרשים.  200מבואות'' )מבואות תקוע ב'( ולהבין את היערכות הישוב לקראת מכירה של כ 

הועדה קיבלת סקירה ממושכת מאליעזר לגבי ההיסטוריה של הפרויקט וכן עדכונים לגבי המצב בזמן 

לפני שר הביטחון ומתנהל תהליך התדיינות מול המנהל  הווה. התוכנית נמצאת אצל הגורם האחרון

  .ור סופיואיש

 שוב טרם תחילת השיווק. יערכות הייולהבטיח הלשווק את המגרשים בכמה פעימות,  ישנה המלצה

 בטיחות: –תשתיות ביישוב 

ועדת ביקורת מבקשת להעלות על סדר היום את נושא הבטיחות ביישוב לאור עיכוב 

תימרור בהתפתחות התשתיות )בדגש על בטיחות בדרכים )כבישים, פסי האטה, מדרכות, 

 ועוד(. בפגישה הועלו מספר טענות בשם ועד המדורגים.

  

תקדמים לאור אי תפקוד של המועצה, נראה כי היבטים רבים בנושא בטיחות ביישוב לא מ

להפעיל לחץ על המועצה בעיקר בענייני  להמשיך ישחשבון הישוב. סוכם כי  בא עלדבר ה

 יחות. בט

 

לבטיחות, סוכם כי  2017בתקציב ₪  K850כי הוקצו בפגישה הובהר ע''י ועד מנהל והמזכיר 

דרישות ועד המדורגים יכנס לשיקלול הכללי של בחינת תיעדוף של הכשלים הבטיחותיים 

 ועדת ביקורת תבקש לקבל עדכון שוטף בנושא. –ביישוב 

 

וועדת ביקורת הדגישה בפני הועד מנהל כי יש להיצמד לתקציב שאושר באסיפת חברים ואין 

 את ייעוד הכסף לאחר אישורו.לשנות 

  

 

ועדת ביקורת ביקשה מהוועד להעלות את כל הפרוטוקולים מפגישותיהם לאתר היישוב 

 לאלתר

 

 

 

 

 

 

 

 וועדת בריכה:

 

 התקבלו פניות מחברי הוועדה. 



 בעניין תקינות קליטת חברים חדשים לוועדה וטיב קבלת ההחלטות .1

התקבלה תגובתה של אתי רכזת חבר וועדה שמתפרנס מעבודה בבריכה.  -ניגוד עניינים .2

 פנים. 
 התקבלה תגובתו של היועץ המשפטי, מצורפת בנספח. 

 

וועדת ביקורת המליצה לוועד מנהל להוציא כללים ברורים לגבי בחירת הוועדות בישוב, 

 לפועל.  לגבי זמן כהונתם, תפקידם כיצד  והאם יוצאות המלצותיהן

 

 מרכז מסחרי:

 

 ישנה תוכנית אב למרכז. 

 המרכז יבנה ע"י חברה חיצונית. יזם.  אך הנכס יהיה גם של הישוב. 

 

 


