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 תקציב, תכנון מול ביצוע 

 . קורת קבלה לידיה את ביצוע התקציב השנתי עד אוגוסטוועדת בי

 כרטסות סגורות 

  25.12ובתבע דרום כך שניתוח התקציב נדחה לו.ביקורת עסקה לאחרונה באמנה 

 בפגישה זו ו.ביקורת תציג בפני המזכיר את ההשגות שלה על ביצוע התקציב

 ותבקש תשובות לשאלות שעלו במהלך הבדיקה. 

 זר וברניקר ובה הציג אליעזר את ביצוע התקציב. וזה בנוסף לפגישה שכבר התקיימה עם אליע

 

  -אמנה

  .גיעו לאי הבנות מול הוועד המנהלרי ו.אמנה פנו לו.ביקורת לאחר שהלפני מספר חודשים חב

 ה לפרסם אך כשהגיעו לאי הסכמות ו.אמנה בקשבתחילת התהליך היה שיתוף פעולה בין הצדדים. 

 את האמנה בתקועיתון וחברי הוועד ביקשו לפרסם את האמנה רק עם סעיפים שאושרו ע"י הוועד.

 להגיב על האמנה וכך לאפשר פרסום כפי שחברי וועדת אמנה בקשו.  ו.ביקורת המליצה לוועד מנהל

 חתימות של חברי האגודה וקיימו אסיפת חברים בה הצביעו על אישור האמנה  50חברי ו.אמנה גייסו 

 למרות אי הסכמה ושיתוף פעולה של הוועד המנהל.זאת ו

 אך יחד עם זאת אנו רואים לנכון לציין כי אנו מצפים , מבחינת התכנון נהלות תקינהזו אכן הת

 מנבחרי הציבור להוביל מהלכים מהסוג הנל. 

 בייחוד כי נבחרה הוועדה ע"י חברי האגודה. 

 בערב הבחירות לאמנה הובא לידיעת ו.ביקורת כי ישנה כוונה להצביע בתחילת האסיפה על הורדת 

 סעיף ההצבעה מסדר היום. 

 לאחר שיחות והבהרות מול היועץ המשפטי 

 ו.ביקורת עדכנה את חברי הוועד כי לא יהיה ניתן להצביע על דבר טרם זמן ההצבעה שפורסם 

 מראש.

 )השעה שבה הודיעו מראש על ההצבעה(  21.00בשעה  -וכך היה

 התקיימה הצבעה לביטול ההצבעה על האמנה אך ההצעה נדחתה ברוב קולות. 

 ך נסיון בלתי הולם.אנו רואים בכ

 

 

 



 

 

  -וועדות

 כפי שו.ביקורת המליצה בעבר, 

 אנו חוזרים ומבקשים לקבוע נהלים ברורים לגבי וועדות מתנדבות בישוב.

 מס חברים בוועדה,

 מהו הזמן הנכון לחילוף המתנדבים וועדות,

 נהלים להצטרפות 

 ליווי של עובד ישוב לפי תחומים. ו

 

  -עיתוןתקו

 ברי הוועד לקבוע כללים לפרסום.אנו מבקשים מח

 האם כל תושב יכול לפרסם את שעל ליבו? 

 האם וועדות יוכלו לפרסם את המלצתם גם ללא הסכמת הוועד?

 נו רואים לנכון לתת במה לתושבים ויחד עם זאת לאפשר לו.מנהל להגיב א

 לפני/ אחרי כל פרסום כפי שנהוג בכל כלי התקשורת בארץ. 

 

 

 


