
 

 

 15.182.מתאריך  20פרוטוקול ועדת ביקורת מס 

 נוכחים:

 אייל כליל החורש, עודד ברטלר, אוריה גזית

 

 אריה חסקין.פגישה עם 

מטרות עיקריות.                                                                                                 2לפגישה ישנן 

לשמוע מאריה את עיקר הבעיות איתן היישוב מתמודד היום ואת דרכי פיתרונן לדעתו.                          -1

 מכלול האירועים האחרונים מול וועד מנהל.לשמוע את גרסתו ל-2

המטרות די התערבבו אחת בשניה.אריה הגיע עם משנה סדורה בעיקר בנוגע למטרה  2בפועל 

 גם לדברים הקשורים למטרה הראשונה.השנייה אך דרכה התוודענו 

 4עיקרי הדברים של אריה:מבלי להיכנס לרמה התפקודית/ביצועית של מזכיר היישוב עצם החלפת 

דוחות -3-מזכירים ו 4מזכירים בזמן כ"כ קצר גורמת נזק עצום ליישוב.בשנים האחרונות היו ביישוב 

 (2012בדצמבר  -לפני הדו"ח הנוכחי של צבי צור-אירגוניים)האחרון

למרות  לשאלתינו האם ממשיך לתקופת הביניים עד אשר יימצא מזכיר חדש ענה שלמיטב ידיעתו

 שזה חודש לאחר ההתפטרות. 13/2/15תפקידו ב הוא מסיים את רצונו להמשיך

אם כך מי להערכתך ימלא את מקומך בתקופת הביניים וכיצד זה ייעשה.                                  -שאלת המשך

כיצד בדיוק זה ייעשה -בפועל זה כבר התחיל-תשובה:יש החלטת וועד מנהל שאביבה תיכנס לנעליי 

   צריך לבדוק מול וועד מנהל.

לגבי צבי צור:הגיע בהתחלה כמנטור ונהפך לאחר מכן לכותב דו"ח ארגוני,סיטואציה לא לגיטימית 

מכיוון שבמהלך הליווי נחשפו דברים שלאחר מכן השתמשו בהם נגד המזכיר בכתיבת הדו"ח.                               

                                                                               לבדוק האם יש לו הכשרה/תעודה של יועץ אירגוני.              

שנה והיום מכינים אותם בפעם  15בעיות נוספות בעקבות העזיבה:ישנם תוכניות שהוכנו לפני 

 השלישית ,אף מזכיר חדש לא יעלה על זה בעצמו.

 הדו"ח היה צריך להתמקד גם בוועד.

קולות,לא התייעץ איתו בנוגע -2-מדבר לפחות במהלך החודשים האחרונים בלטענת אריה הוועד 

 לשינויים.

אלא פוטר  בין המילים של אריה הבנו )גם( מאריה שהוא לא התפטר מתפקידו-נושא ראוי לציון נוסף

 ע"י הוועד.

                                                            אריה חזר שוב שעקב המצב הוא יסכים לשבת איתנו על התקציב רק בנוכחות חבר וועד מנהל.

אריה סיפר לנו על הרזומה שלו כמנהל וכמנהיג בעבר, לרבות קורס יוקרתי בו השתתף ומדוע לדעתו  

 הוא ראוי ויכול להמשיך להיות מזכיר היישוב גם בעתיד.

 הוועדה איחלה לאריה בהצלחה בעתיד בכל אשר יפנה.



 הלך:לאחר שאריה 

היועץ המשפטי של האגודה שלמה  מר יוסי בן חמו ועם ותאגודרשם ה עודד עדכן על שיחותיו עם

.הוחלט:עודד ימשיך להתנהל מול שלמה ויעדכן.                                                  ונסיונות הפשרה שהציע מול וועד מנהל קהאן

מה וכיצד בדיוק מוגדר תפקידה -ואת נושא אביבהאת נושא עלות השחר, הוועדה החליטה לבדוק

        .במשרד
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