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 11/4/2018 -שהתקיימה בסיכום ישיבה 

 ישיבת היכרות עם מזכיר היישוב ויו"ר הוועד מנהלנושא: 

 

 תפים: תמש

 חברי וועדה: 

 מיכל צרנוביל, יוני יפרח ואלישיב ממן.

 משתתפים נוספים:

 מזכיר. –עטר -בן , אליעזר יו"ר ועד מנהל –ברניקר  משה

 

 רקע:

את המטרות של וועדת הביקורת, את לבחור יו"ר, לקבוע  הישיבה הינהמטרת 

לקבל מאליעזר ו עבודה בין ועדת הביקורת למזכירות ולוועד מנהלהממשקי 

 ע כללי על אופן התנהלות היישוב בנושאים השונים )תקציב,וברניקר רק

  והמבנה הארגוני.  כיוצ"ב(הצעות מחיר, קבלת החלטות ו

אליעזר הסביר על המבנה הארגוני של תקוע, על אופן קבלת ההחלטות 

הוסבר שהישוב מאוגד בשני גופים . )הצעות מחיר, וכו..( בנושאים השוטפים

מאוגד בשני  . הסיבה העיקרית שהיישובועד מקומישונים, אגודה שיתופית ו

בעיקרה ונובעת מהדרישות של משרד הפנים  רגולטוריתיבה גופים היא ס

אגודות אלו   ולא דרך האגודה. הוועד המקומיפליים יעברו דרך ישכספים מוניצ

על פי עיקרון של "זהות וועדים" המסמיך את חברי ועד האגודה מתנהלות 

 .השיתופית לכהן גם כחברי הוועד המקומי של הישוב

 

 מטרות הביקורת:
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וועדת הביקורת רואים חשיבות עליונה בביצוע ביקורת יעילה חברי 

ועד מנהל. המטרות הואפקטיבית תוך כדי שיתוף פעולה מול המזכירות ו

 ועדת ביקורת:והעיקריות שקבענו ל

  בחינת פניות של אזרחים ומתן מענה. .1

ועד מנהל )שקיפות, אי תלות הובחינה של אופן קבלת ההחלטות ע"י  .2

 וכיוצ"ב(.

 . של מנהל תקין )נהלי עבודה, תהליכי עבודה וכו..(בחינה  .3

 .בקרה על התקציב )הכנה, ביצוע וכו'..( .4

 שקיפות של תהליכים מול הציבור. .5

 

 

 

 סוכם:

 יוני יפרח.יו"ר וועדת הביקורת הוא  .1

ד הוען וועדת הביקורת לבין המזכירות ויהיה ממשק עבודה ישיר בי .2

 מנהל בכל הנושאים, על בסיס שיתוף פעולה מלא. 

 מנהל ולוועדת הביקורת.התקבע ישיבה משותפת לוועד  .3

 בות קבועות עם אליעזר אחת לשבועיים.ישו ייקבע .4

 

 .נערכה ישיבת חפיפה עם וועדת הביקורת היוצאת 10.4.2018ב בנוסף, 

היוצאת על  הביקורת בהזדמנות זו אנו רוצים להגיד תודה רבה לחברי וועדת

הנבחר  מנהלה וועדההשקעה הרבה והביקורת האפקטיבית ולאחל לחברי 

 הצלחה שלכם זו הצלחה של כולנו.בהמשך הדרך, הצלחה 
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    בברכה, ועדת ביקורת


