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 08.01.2018 - פרוטוקול ו.ביקורת

 ע דרום "תב

 ט.קיבשנה האחרונה לגבי התקדמות הפרו עקבה מקרובוועדת ביקורת 

 ו.ביקורת קבלה לידיה את התוכניות.  2017 לקראת חודש מרץ

שנעשו שינויים מהותיים בתוכניות ובקשה לקבל לידיה את התוכנית  כדרך אגב ו.ביקורת קבלה עדכון

 השינויים. לאחר 

אי משא ומתן מול הוועד מנהל והמועצה בכדי להסדיר נמצאים  'ג-ו 'המצב כיום הוא שתושבי תקוע ב

 בתוכנית החדשה.  הסכמות

 ש קודם ההפקדה בכדי רדכי הצורך בפרסום רחב יותר היה נ ו.ביקורת מסכימה עם טענת התושבים

 לבצע שינויים נדרשים.

 .שוביטרם פרסומה בי "תוןעאפר"התוכנית פורסמה ב

 אנו רואים בכך מהלך בעייתי מאוד.

 יתה שקיפות. ילא ה

 ובים. כלהפקיד את התוכנית ללא עי -יתה ברורהיוהמטרה ה

 בו את התהליך. כצור התנגדויות שיעיישוב ייהיה ברור שפרסום ב

  09.12.17שוב בתאריך: יבפגישה שנערכה עם תושבי הי

 התושבים, שמע את טענת הדיירים הציג אליעזר בפני התושבים את התוכנית, ענה על שאלות 

 בתקוע ב' וג' שהתוכנית משפיעה באופן ישיר על שטח מגוריהם. 

 הקול הנשמע היה שימור אופי השכונה. 

 התנגדות חד משמעית למבני ציבור גורדי שחקים.

 פים. "הסדרת שטחי השפ

 בוצעו שינויים  קבלת ההתנגדויות שהוגשו למנהל,המורחבת בפני התושבים ו לאחר הצגת התוכנית

 שהיה ניתן לבצע במסגרת ההגבלות.

 ובה הוצגה התוכנית לאחר השינויים.  07.01.18התקיימה פגישה נוספת בתאריך: 

 אושרה לביצוע.  בתוקף והתוכנית טרםהתנגדויות עדיין  7אך 

ישנם תושבים רבים שגרים במבנים זמניים )קרוואנים( ופועלים מול המתנגדים בכדי לנסות להגיע 

 לביטול ההתנגדויות שיאפשרו את ההתקדמות לאישור התוכניות. להסדרה 

 

 ע דרום "בעניין תב הזהרה מניגוד עניינים

 וועד שמועמדים רת בקשה מהיועץ המשפטי חוות דעת בעניין חברי כבר בתחילת התהליך ו.ביקו

 לרכוש מגרשים במבואות. 

 רק כאשר ידונו בענייני מחיר וקרטריונים לזכאות. לדברי היועץ המשפטי החברים לא יכלו להצביע 



 ציטוט דבריו של היועץ המשפטי: 

לדעתי אין פגם בכך שחבר וועד מגיע מקבוצת תושבים מסיימת על מנת לקדם אינטרס ציבורי "
לפיכך עצם הענין  לגיטימי ציבורית, אפילו אם הוא אישית נמנה על אותה הקבוצה.הוא שלהם כל עוד 

שותף ואפילו ילחץ לקידום עבודות ההקמה ופיתוח של השכונה באג'נדה של שאותו חבר וועד יהיה 
 הגיוני.זה  –האגודה והתוכנית שלו 

כמו  ענין אישי באותו עניןין ציבורי מובהק אפילו אם יש לאותו חבר יהסיבה לכך היא שמדובר בענ
שלמשל מותר לחבר וועד תימני לקדם הקמת בית כנסת תימני בישוב אפילו אם בסוף יתפלל באותו 

 מקום.
ברגע שהתהליכים להקמת השכונה יגיעו לשלבים מעשיים ויתחילו דיונים לגבי עלות עבודות הפיתוח 

כאן האינטרס הציבורי מתחיל להשיק באופן  – ב"טריונים לקבלת מגרשים וכל כיוירקלמשתכן, 
של אותו חבר וועד. בשלבים הללו לטעמי על חבר הוועד להדיר את עצמו משמעותי לסוגיות אישיות 

אם חבר הוועד יקפיד לצאת מכל דיון בסוגיות הללו אין סיבה  מכל דיון ומכל השפעה על ההחלטות.
 ותו לקבל בסופו של יום מגרש בשכונה.שתגרע זכ

 ."אם העמדה שלי נראית לך הגיונית וסבירה הייתי מעביר אותה ליתר בטחון לאישור של יוסי בן חמו

 ואכן יוסי בן חמו רשם האגודות אישר את המלצתו של שלמה קאהן. 

 ו.משילות

 מתנדבים לוועדה כפי ו.משליות פנתה ל.וביקורת בכדי להבין מדוע לא פורסמה בקשה להצטרפות 

 לשאר הוועדות בישוב. שפורסם 

 ו.ביקורת ערכה בירור והגישה את המלצותיה. 

 ר הוועד: "מצורפת תגובת יו

עם הזמן, רוב חברי הוועדה עזבו את נבחרה לתת אלטרנטיבות שונות לניהול הישוב.  משילות ועדת"
( שהמליצו 10חברות ועדה )מתוך  3לבסוף נשארו  הוועדה, וזאת לאחר אי הסכמות באשר להמלצה.

הוועדה ניסתה את מזלה מול הציבור, אך הציבור אדיש לוועדה המלצות שאינן מקובלות על הוועד. 
 חברות הוועדה פרסמו בתקועיתון ובמייל הישובי שהן מעבירות את השרביט הלאה וכי אין ברצונן  זו.

 לא קפץ על המציאה. משכך, אין טעם להחזיק ועדה נוספת להמשיך. למיטב ידיעתי, אף אחד אחר
 ועדה מיותרת. -ישוב, ועדה שהציבור אדיש להיב

 50אני מציע שאם חברות הוועדה עומדות על כך שהמלצותיהן יגיעו לאסיפת חברים, יואילו לאסוף 
 חתימות המתבקשות לקיום אסיפה.

צופיה שוחחה לפני מספר חודשים עם שלמה , בהמשך למה שכתבתי קודם, ואולי החשוב ביותר
שהמלצות שלהם מחייבות שינוי תקנון. מה לעשות קאהן בעניין ההמלצות שלהם. הוא קבע מפורשות 

מכלל חברי האגודה שיאפשרו זאת. דבר זה לא אחוז  75לתקנון הישוב קובע ששינוי תקנון מצריך 
  לישוב"המלצות כלל אינן רלוונטיות לכן הישים בעליל. 

 
 ו.ביקורת ממליצה לאפשר הצטרפות מתנדבים ולפרסם זאת לציבור. 

 
 ך פעילות הוועדה. ניתן ללמוד מכך על רלוונטיות המשבמידה ולא יהיו מצטרפים חדשים לוועדה יהיה 

 
 

 הממונה על מס רכישה תביקור

הרכישה במגרשי עלות בעניין מס הממונה על מס הרכישה ספרים הגיע לביקורת  14.01.17בתאריך 

 השחר.

 התקבלו ממצאים חריגים. טרםלדברי אליעזר הממונה קיבל את כל החומר הנדרש לידיו ו

 .נעקוב אחר ההתפתחויות


