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 2018 -סיכום פעילות וועדת ביקורת 

 תושבים יקרים,

  דו"ח מקיף של וועדת ביקורת. לכםאנו שמחים להגיש 

  .ח"דואו ברבם תקאת רוו ועדת ביקורת פעלה השנה במספר רב של נושאים

עד ווהר הישוב וחשוב לציין שלאורך כל הדרך היה שיתוף פעולה מלא ביננו לבין מזכי

ועד מנהל אחת וים ועם נציג אחת לשבועי זכירמהבמהלך השנה ישבנו עם מנהל. ה

 :ח"ובד גוויוצ נקודות עיקריות שטופלו השנה לרבעון.

 .2018ביצוע תקציב בחינת  .1

 .2019ליווי כתיבת תקציב  .2

 :יםפניות ציבור בנושאמענה ל .3

a. .טיפול בנזילות מים בישוב 

b.  1005פניה בנושא מגרש 

c.  הכנסת.מתקנים מול בית 

d. תקצוב בתי כנסת בישוב. 

e. פניה בנושא מכירת מגרשים ללא מכרז וללא ידיעת חברי האגודה. 

f.  נעת הפרט.פורסמו מטעמי צילא אשר פניות אישיות 

 ועדת בריכה.וכתיבת מסמך הבנות מוסכם בין ועד מנהל ל .4

 ציבור בפרויקטים מהותיים.השיתוף  .5

 ליווי הסכם פיצוי מול חקלאי לצורך שיווק מגרשים.  .6

 יווי פרויקטים של בניה.ל .7

 ועדת בניה. .8

 .(טרוזלנישקיפות ושיתוף ציבור ) .9

 ועדה:החברי  רכהבב                                        

 מיכל צרנוביל, שיבי ממן ויוני יפרח

tekoa.bikoret@gmail.com 
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 תהביקורת הפנימי תהגדר

וייעוץ, אשר  בטחהאלות בלתי תלויה ואובייקטיבית של ביקורת פנימית הינה פעי

מסייעת לארגון להשיג את  מיועדת להוסיף ערך ולשפר את פעולות הארגון. היא

מטרותיו בהבאת גישה שיטתית וממוסדת, לשם הערכה ושיפור האפקטיביות של 

 פעולות הארגון.תהליכי 

בדיקת תקינותן של פעולות הארגון מבחינת שמירה על ל תפעל הביקורת הפנימית

 החוקים, על הניהול התקין, על טוהר המידות ועל חיסכון ויעילות.

 

 :  על הוועדה לבדוק

 .תהליך קבלת החלטות 

 .תקינות וניהול תקין 

 .שמירה על החוק ועל טוהר המידות 

 .שמירה על החיסכון ויעילות 

 .בחינת השגת יעדים 

 .קיום נהלים והוראות מחייבים 

 .ניהול הנכסים וההתחייבויות 

 .הנהלת החשבונות 

 .דרכי שמירת הרכוש 

 .דרכי החזקת הכספים והשקעתם 

 יננסי והתפעולי.איכות ואמינות המידע הפ 

 .מעקב אחר תיקון הליקויים 
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 להלן עיקרי הנושאים:

 :2018 - 2019 - ביקורת תקציב  .1

ן בה כירהמזשיבות עם נערכו מספר י 2019ו 2018לצורך בדיקה של תקציב 

נים שקיבלנו וישבות נוספות על הנת בנוסף קיימנו הוצגו לנו עיקרי התקציב

 :מהישוב

  רבהזרלשה ופרשה ₪אלף  678של  תקציביתרת  – 2017בסוף שנת 

 .יתזרימת

  44אלף )גירעון שוטף של  650יתרה תקציבית של  – 2018בסוף שנת 

 .אלף(

  אלף ש"ח ללא בצ"מ. 800תקציב של צפי ליתרת  – 2019בסוף שנת 

  ת מגרשים ולכן הכנסות היישוב של עשרו םצפויים שיווקי 2019בשנת

הישוב מקבל במועד שיווק ) יות להיות גבוהות באופן משמעותיצפו

עלויות הנהלה וכלליות שמושקעות בפרויקטים, המגרש תקורה בגין 

מבחינה רישומית, התקבול נרשם בשנת השיווק למרות שההוצאות 

 .(יוצאות במהלך כל הפרויקט

 2019נת לש מליון 7.8פיתוח ביתרה של  יבתקצ ליישוב. 

יחד עם זאת, ועד   מצא במצב כלכלי טוב.נהנתונים לעיל מראים כי היישוב 

, יש להשקיע את הכספים העודפים מנהל צריך לשקול בכובד ראש היכן

רווחת תושבי טובת ל הישוב יישאר במצב כלכלי טוב הבאותם בשניכך ש

 .הישוב

 235של  םקיון רחוב בסכויבגין נ ריגהם בחשל תשלומינמצאו סכומים 

 :(2018)תקציב  ₪אלף 

שהישוב עבר לנקות באופן עצמאי )ולא ע"י  מכיוןנמצא ש זכירמהמול  בבדיקה

מסייע בתחומי אך לניקוי כבישים  עיקרבעד המיו רכש טרקטורנ ,קבלן משנה(

וכן טרקטורון שישמש  לפיצוצי מים והנחת קווים.שפ"ע נוספים כגון: חפירות 

 את הצוות החדש.
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 ההחלטה לעבור לניקיון באופן ישיר התקבלה בוועד הקודם.

מצא שכרגע ההחלטה אכן חוסכת כסף לישוב נמבחינה ראשונית שערכנו, 

 שכן הפועלים מנוצלים בזמנם הפנוי לטובת פעולות אחרות במחלק שפ"י. 

קיון הישוב ולכן אנו י, עד ליום זה לא קיבלנו תלונות מתושבים על נכמו כן

  מעריכים שהניקיון נעשה ברמה טובה.

 

סות שנרשמו מול הכנ ₪אלף  515נמצא בתקציב הוצאות חשמל של 

 בסכום זהה:

קרוואנים שאין להם ה כמומבדיקה שנערכה, נמצא שיש מספר רב של בתים 

ולכן לא מחוברים באופן ישיר לחברת חשמל, הישוב רוכש עבורם  4טופס 

 מהם תשלום. הגובוחשמל 

 

 שיפוץ מבנה הציבור נוצל:ללא כל התקציב שיועד  –החזקת מבנה ציבור 

 צהלמועם כיהשי הציבור חלק ניכר של מבני הישוב בחר להעביר נמצא כי

וחה מת שללהק לאחריות המתנ"ס כחלק מההחלטה ישובה י"עהלו ונו

להעביר את החוגים למתנ"ס. לכן לא היה צורך בניצול  ךרת כסגומ, יתמזרח

 התקציב המקורי.

 

 תקציב מהמועצה:

, רחובות ניקיון :כגון לאזרח שירותים מתן על אחראית האזורית המועצה

 '.וכו ביטחון, תרבות ,דת מוסדות תקצוב, פורמלי בלתי חינוך, גינון, רחוב תאורת

 גדול חלק של הביצוע על האחריות את להעביר בחרה המועצה השנים במהלך

 .השיתופית האגודה באמצעות הישוב לאחריות לעיל שפורטו מהשירותים

 השירותים כל את בחסר מתקצבת המועצה כי נמצא, שערכנו מקיפה מבדיקה

 .הגבוהות העלויות מימון את הישוב על ומעמיסה לעיל

 2019י לשנת פוהצ ₪אלף  402 הוא 2018 לשנת תקוע לישוב המועצה תקציב

 מיליון 4 ל מעל הם אלו שירותים בגין בפועל ההוצאות כאשר .₪אלף  395הינו 
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מוערכת על ידינו  משלמים בישוב והעסקים שהתושבים הארנונה, כמו כן. ₪

מצב זה גורם לתושבי הישוב לממן מימון כפול את . ₪מיליון  6 ל  עלבמ

צה ופעם ע"י תשלום מסי השירותים המגיעים להם. פעם ע"י ארנונה למוע

  ישוב גבוהים.

מטבע הדברים, מצב זה גם פוגע ברמת השירותים שהישוב יכול להעמיד 

 לתושבים.

 את לשנות לפעוללועד מנהל ולמזכירות  לפנות לנכון מצאנו, כך לאור

 שהוא השירותים עלויות בגין הישוב את הפצשהמועצה ת ולדאוג המצב

 .הוציא שהישוב בפועל להוצאות בהתאם, לתושבים מספק

 

 לאור כל זה, ההמלצות שלנו לתקציב הם:

כספים לטובת משהו,  דעיימעמידה בביצוע התקציב )במידה והישוב  .1

 (.לרווחת התושבים על היישוב להקפיד להשתמש בתקציב הזה

לדעתנו לקדם פרויקטים לטובת כלל  תהפיתוח מאפשר קרן יתרת  .2

 שטחי מסחר , שיפוץ מבני ציבור וכיוצ"ב.בריכה ,  :הישוב כגון

הניהול הכלכלי של הישוב  כי סבוריםו אנ לאחר הבדיקות שערכנו .3

מתנהל בצורה מסודרת שנוחה לביקורת ופיקוח ונותנת תמונת מצב 

 ביות.יתית לצורך קבלת החלטות תקציאמ

ממן את השירותים  הואשבו  המצב את לשנות לפעולב הישועל  .4

 בגין הישוב את הפצשהמועצה ת ולדאוג שהמועצה אמורה לממן

 . לתושבים ל ידוע קיםמסופש השירותים עלויות

  מהלך זה ישפר את רמת השירות לתושב ואף להקטנת מיסי הישוב.
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  ניות מהציבור:פ .2

 בנושא נזילות מים:

בישוב מספר רב של נזילות מים  ותמי קייכבפניה שהתקבלה עלתה הבעיה 

שהמערכת עובדת היא ממערכת ההשקיה של הגינות. הבעיה העיקרית 

לכן , בשעות המאוחרות של הלילה ובד"כ עד שעות הבוקר הרטיבות מתייבשת

 .לזהות את הנזילות בזמן אמת קשה

 ומטופל בדרכים הבאות:הסביר שהנושא נבדק בזמן האחרון לעומק  כירזמה

  הגנן מתחייב לערוך פעמיים בשנה בדיקה של כלל המערכת, מערכת

 ההשקיה מופעלת ביום והגנן עובר ובודק איפה יש נזילות.

 נזילה שנמצאה על ידו או שהועברה אליו, הועברה  הסביר שכל כירמזה

 לגנן וטופלה.

 והסבר  נקבע שכל תושב שרואה נזילה ישלח תמונת ווצאפ של הנזילה

יש ווצאפ של הישוב לפניות  – על המיקום, והנזילה תטופל בטווח קצר

 .02-626797 –או פניה למוקד  053-7201061תושבים 

  לגנן, לרכז שפ"י, ולרכזת הפנים, מופק כל חודשיים דו"ח צריכה של כלל

ולצמצום צריכות. ניתן נדרשים לניתוח הדוח מוני הגינון ביישוב, והם 

למרות  2018לשנת  2017ללמוד כי חלה ירידה בצריכה במים משנת 

 .גידול בשטחי הגינון

במקרה שנזילות מהותיות לא יד ובעת .תשובה ברוח זאת לפונהיצאה 

 באופן פרטני. כירהמזבזמן סביר הנושא יבחן ע"י  יתוקנו

 בעייתי לשכונת בני ביתך:דר תנועה והס 1005מגרש פניה בנושא 

חלק מבניה  הוא הכביש ,מתכננתהסביר שמדובר בכביש שהמועצה  כירמזה

זור הגנים החדש הכניסה לא  .שבאה בעקבות חוסר גניםניית של ברחבה יותר 

 .הישובער לש חיבורצע יתבשם מעשה דרך הצומת של אל דוד ותכלת מרדכי ת

תוכנית זו היא חלק מהחלטת המועצה שיש לפתוח כביש יציאה מהישוב, כך 

 . שהורים ששמים את ילדיהם בגנים יצאו ישר מהישוב
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עם נציגי המועצה ונציגי  12.8.2018בעקבות תלונות התקיימה ישיבה בתאריך 

השכונה, נקבע כי ישקלו לעשות את הכביש בתוך השכונה חד סיטרי, וכך רק 

לפנות שמאלה בכביש הראשי זור לישוב ללא צורך מי שמגיע מהגנים יוכל לח

  שעולה לישוב.

הנושא בבחינה של המועצה מול נציגי השכונה, ככל ויהיו פניות  – כוםסיל

 לבחינה מחדש. הליעא נושהחדשות 

 

             מתקנים ליד בית הכנסת המרכזי:

מפירוק המתקנים הישנים תושבים רבים התלוננו על הזמן הרב שלקח לישוב 

 החדשים. עד התקנת

 דומיםדגמים  יחודיים ולא שהמתקנים שנבחרו היומבדיקה שערכנו נמצא 

של  לצורך קבלת אישורים רבבמכס זמן  ונתקע קיימים בארץ, המתקניםה

, לקח זמן שהמתקנים נמצאים בסמוך לכבישמכון התקנים. כמו כן, מכיוון 

 .אישור בטיחות ת בשביל לקבלעד שנעשו ההתאמו

וג הזה סכאשר מבצעים פרוייקטים מה אהבלו לדעתנו יש ללמוד מהמקרה

 .ועמידה בזמנים בטיחותתקנים  שיקולים שליש לקחת בחשבון 

 

 תקצוב בתי כנסת בישוב:

במהלך השנה הגיעו אלינו מספר פניות לגבי רצון של קהילות בישוב לקבל 

או לחלופין לצורך שפוץ או הרחבה של בית תקציב לצורך הקמת בית כנסת 

לל, ועדת ביקורת אינה הגורם הרלוונטי לקבלת החלטות בנוגע ככנסת. כ

ל הוא הגורם הרלוונטי שאמור ועד מנה לאילו פרויקטים הישוב בוחר לתקצב,

. יחד עם זאת, במקרה שלדעת תושבים ועד מנהל קיבל החלטה לדון בסוגיה זו

)כגון העדפה של קהילה אחת על קהלה אחרת ללא משיקולים לא ענייניים 

הסבר סביר( או לא דן בהחלטה באופן מסודר ועדת ביקורת תבדוק את הנושא 

 ותקבל החלטות.

הל נלאור כך, הצענו לפונים להעביר דרישה מסודרת ומנומקת לועד מ

לאופן  . ככל שיהיו טענות שקשורותולמזכירות ולבקש מהועד לדון בה
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שיפנו שוב לועדת ביקורת  ל ידי הועד אנו מבקשיםעקבלת החלטות 

 והנושא יבחן על ידנו. 

 

 פניה בנושא מכירת מגרשים ללא מכרז וללא ידיעת חברי האגודה:

בנושא אופן הקצאת מגרשים תלונות מתושבים מספר בלנו יקבמהלך השנה 

מבדיקה שערכנו נמצא שמדובר בשני  לחברים בישוב.בודדים בישוב הוותיק 

מקרים בשנים האחרונות. מקרה אחד הגיע לבוררות ונבדק על ידי ועדת 

 קודמת ולכן לא נבדק על ידנו. הביקורת ה

 הממצאים: ולהלן י שגם חדש יותר ערכנו בדיקהבנוגע למקרה השנ

בודות דיפון.  כתוצאה מכך, ר במגרש שבוצעו בו חפירות מבלי לבצע עמדוב .1

נגרמה פגיעה בבתים סמוכים ונוצרו סיכונים בטיחותיים למדרכה ולכביש 

 . הצמוד.  המגרש עמד במצבו זה תקופה ארוכה

 תיפיספצ את המגרש למשפחה הייתה החלטת ועד לשווק 2013סוף ב .2

 מהישוב.

 ועד חדש( הישוב חזר בו והחליט ללכת למכרז פתוח. ) 2014בשנת  .3

תלונות על ידי בעלי  מספר)למרות  דבר בנידוןלא נעשה  2017עד שנת  .4

 . המגרשים הסמוכים וגם על ידי תושבים שחששו לבטיחות באיזור(

( בדרישה לקבל את באמצעות עורך דיןפנתה המשפחה ) 2017בשנת  .5

ולאור כך שהישוב לא פעל במשך  2013המגרש על סמך ההחלטה משנת 

 השנים לשווק את המגרש.

ט בניה בפרויק לדירה תלהקצא הכתזו זה חשפמ 2017ל 2013בין יצויין ש .6

הנחה משמעותית ממחיר השוק של כלומר ב) ותלע במחיר אחר בישוב

 הדירה(.

המגרש הוחלט למכור את בעקבות המכתב והמצב המשפטי הבעייתי של  .7

וזאת בתנאי שהקונים ייקחו על עצמם את עלויות הדיפון  המגרש למשפחה

ן כ כמו, הסמוכים במידה ונוצרה פגיעה םהבתיבי תוש וכן את הפיצוי של

 .שובם ביתדירת כור אם למעליהה יהי
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 סקנות:מ

טיחותי גרם לסיכון בו עניין המגרשאת לאורך שנים זנח הישוב  .1

 כיםהסמו םבתיי הלתושב הישיררה ובצו עותי לתושבי הישובמשמ

קשה יותר והבעיות  בחלוף הזמן מציאת פתרון הפכהלכן,  .לו

 גדלו עם הזמן.הלכו ווהנזקים 

מאפשר למי מחברי האגודה לקבל שכאשר הישוב א יהעמדתנו  .2

הישוב חייב  )או כל הנחה אחרת( זכות או הנחה לרכישה של מגרש

לפעול בשקיפות מרבית ולתת לכלל חברי האגודה אפשרות שווה 

  .לקבל את הזכות למגרש )כמובן שבאותם תנאים(

ניין לסגור את כל הע מבחינה משפטית על אף שלישוב היה הכי נוח

מגרש בלא מתן אפשרות מכירת  ,נה הספציפיבמכירת המגרש לקו

למשפחות אחרות שהיו רוצות גם לקנות את המגרש בתנאים שווה 

 .זהים אינה מקובלת

לאורך השנים הייתה לועד מנהל מדיניות ברורה שמגרשים בישוב  .3

משווקים קודם כל לחברי אגודה ללא מגרש, מדיניות זו נהוגה גם 

ו הוצגלים ששיקוהוערכנו . בבדיקה שותבאגודות שיתופיות אחר

פעול בניגוד ל החלטה יקושהצד יקוליםש אנומצלא  ינונבפ

במקרה זה ת וניימד שינויללאור כך, לא היה מקום  ,למדיניות זו

)חשוב לציין שככל הנראה מבחינה משפטית אין בעיה לשווק 

, אך השאלה מגרש בישוב/מגרש למי שכבר יש בבעלות זכות לדירה

 .(משפטית היא לא שאלה

במקרה זה הישוב לא פעל בשקיפות מול התושבים, ונכנע  לדעתנו, .4

ללחץ משפטי. תקדים זה מסוכן ויכול לשמש כפתח ללחצים דומים 

 בעתיד ולפגיעה ממשית בעקרון השוויון בישוב.
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 המלצות:

 .יש להגדיר מדיניות מכירת מגרשים בודדים  .1

על הישוב להתנהל בשקיפות מרבית כאשר הוא מוכר נכסים  .2

של האגודה או לחלופין מתקשר עם חברי אגודה )במיוחד 

 שוק(.הכאשר מדובר בנכס שנמכר במחיר הנמוך ממחיר 

)כגון  יושהישוב לא יוותר על עקרונות בכךרבה ישנה חשיבות  .3

שיווק מגרש למי שיש לו כבר מגרש בישוב( גם אם אין וודאות 

 .לאהמ משפטית

 

 

 

 

  צנעת הפרט. מו מטעמילא פורס –פניות אישיות 
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  ועדת בריכה: .3

 ועד מנהל, ועדת ביקורת וועדת בריכה. והתקיימו בחירות ל 5/3/2018 בתאריך

מנהל לבין ועדת הבריכה על חלוקת הסמכויות ועל הועד לאור חילוקי דעות בין 

רפרנט תהליך אישור החלטות של ועדת בריכה, נתבקשנו ע"י יו"ר הועד מנהל ו

 הבריכה לבחון את הסוגיה ולקבוע סמכויות ותהליך עבודה בין הועדות.

היא ועדה התנדבותית. ועדת בריכה שנים ו 10ועדת בריכה הוקמה לפני כ 

ת בכל ומעורבז לבריכה, קידום פרויקטים ועל קביעת הלו"אחראית בין השאר 

 נושא קהילתי אחר שקשור לבריכה.

חשוב לציין שבתהליך הביקורת שערכנו לא בחנו מהותית החלטות 

 ספציפיות )כגון הלו"ז( אלא רק את התהליך.

מנהל התהליך עבודה בין ועד  –מסמך עקרונות בנושא לאור כך סוכם על 

 . סמך מצורף כנספח(ועדת בריכה )המול

 

אזור תעשייה,  :בניה ביישוב )בניה שהישוב מקדם כגוןשיתוף ציבור ב .4

 . וכו( כיכר בכניסה לישוב מבואות,

. שתף את הציבור בנושא בניה ביישובכיום לא קיים נוהל מסודר לאיך ומתי יש ל

הסביר שמבחינתו אין התנגדות לקבוע פרמטרים לבניה בישוב שבהם  כירמזה

  . ולהגיש התנגדויות לציבור זכות להעלות רעיונות או להעיר הערותינתן ת

יקבעו את והם  בניהועדת עם  של ועד מנהל תקבע ישיבה -המלצתנו 

תהליך העבודה בפרוייקט הבניה בו יוגדר מתי הישוב מוציא את התוכנית 

 להערות לציבור ובאיזו פלטפורמה.

 ליווי הסכם פיצוי מול חקלאי לצורך שיווק מגרשים.  .5

 לצורך בניית פרויקטים ליד הפארק ונוף לואדי היה צורך לפנות חקלאי

היקף הפיצוי, המזכירות התקשרה עם שמאי לקבוע את  על מנת. יוותאדממ

המנהל שיתן הערכת שווי של הפיצוי, הפיצוי נקבע בהתאם להוראות  מ"ע
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האזרחי ומשרד המשפטים לפיצוי חקלאים באיזור איו"ש. הפיצוי ניתן כנגד 

 . רךע שוותדול גי פותחלושל הכספים לצורך פיתוח של  שימוש בפועל

 ועדת ביקורת ליוותה את התהליך.

 

תיים מול גורמים חיצוניים או תושבי ועבמקרים של חוזים משמ –המלצות 

הישוב, יש לשתף את ועדת ביקורת כפי שנעשה בהליך זה מתחילת 

 התהליך.

 

 

 .בישוב של בניה תייםועמשמ פרויקטים .6

 פר פרויקטים ביישוב.מס עקבנו ובחנו שלנוכחלק מהפעילות השוטפת 

, שמיעת כירמזהשל חוזים, קיום ישיבות עם  ותריאת טיוטק :הבחינה כללה

 ורים וכיוצ"ב, להלן רשימה של הפרויקטים העיקריים:שצדדים ק

 רועים לישוב.יוהוספה של אולם א , סהפימבנה שיפוץ  .1

  מרכז מסחרי. .2

 פרויקט נוף לואדי. .3

 מגרשים לרשימת מבואות.של שיווק ה הליך .4

 מגרשים. 50חתימת הסכם עם מפקח ומתכנן לשיווק  .5

בחירה של היישוב לצאת ליזם בפרויקט "מבואות" "מבואות דרום"  .6

 בשיטת "מחיר מטרה".

 כגון: כחלק מהבחינה העלנו בפני יו"ר וועד מנהל מספר נקודות

 לעבור לגור  דרישת התחייבות המעוגנת בערבות כלכלית מהרוכשים

ביישוב לאחר הבניה וזאת על מנת למנוע רכישה של מגרשים לצורך 

 השקעה,

 קבלנים ויזמים. ,בחירת ספקים 

קטים שבתחילת הדרך ולכן בשלב זה אין לנו מסקנות סופיות ימדובר בפרו

על אופן התנהלות הישוב אלא רק דגשים שאנו מעלים בפני מקבלי 

 .בזמן אמת ההחלטות
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 ועדת בניה: .7

ועד הובין  תהליך העבודהבמהלך השנה נתקלנו במספר רב של פעמים שבהם 

ם. היו מקרים בהם וקשיי במהמורותלווה בניה המזכירות וועדת המנהל, 

ועד מנהל לא דן באופן הרצוי ול ועדת בניה או שאישור ש לא קיבלו התכניות

 שיתוף פעולהקיבלנו פניות מנציגי ועדת בניה ש ,בנוסף בהמלצות ועדת בניה.

ועד מנהל והמזכירות אינם משתפים באופן נכון הולטענתם,  .אינו תקין איתם

 .את ועדת בניה וגם כאשר יש שיתוף פעולה ההמלצות שלהם לא מתקבלות

מאמינים שכל . הם ועד מנהל והמזכירות אינם שותפים לתחושה הזאת ,מנגד

ברים לועדת בניה ובמקרים המתאימים ההמלצות הפרויקטים הרלוונטים מוע

במקרים בהם לא התקבלו המלצות  .מתקבלות על ידם ומשולבות בתכניות

 מאחורי כך שיקולים ענייניים. ועדת בניה היו

 על רקע זה התפטר לאחרונה חבר ועדת הבניה אולי ביקר.

בניה היא ועדה מקצועית  תמדובר בנושא מורכב שכן ועד –מסקנה 

התכנון והבניה ולא תמיד יכולה לראות את כל בתחום המתמקדת 

ולנצל את היתרונות להשתמש , ועד מנהל צריך ללמוד מנגד . התמונה

  והידע הרב של חברי וועדת בנייה.

בשנה הבאה נקיים דיונים מול כל הגורמים וננסה לגבש מתווה  -המלצה 

למזכירות וועד מנהל. העבודה בין ועדת בניה תהליך יקבע את מוסכם ש

נציין שמתווה כזה התגבש במהלך השנה אבל לא עמד בפועל במבחן 

  המציאות.
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  טר(:ניוזלשקיפות ושיתוף ציבור ) .8

נושאים העיקריים ועד מנהל החליט לפרסם אחת לתקופה את ההחלטות ב

ביקורת מברכים את ההחלטה של הועד מנהל  תאנו כוועד הנמצאים על הפרק.

 שבים שמדובר בהחלטה נכונה שמייצרת שקיפות בישוב.וחו

 

 

 

 :2019נושאים לבחינה בשנת  .9

אלף  50לבחון את אופן בחירת הישוב ביזמים או בספקים )מעל  אנו רוצים .1

₪.)  

הישוב למתנ"ס  הולבניהיו שהאם ההחלטה להעביר את המבנים  לבדוק .2

 נכונה או לא.

 ועדת בניה.ולעבודה בין ועד מנהל, מזכירות ל תכתיבת מסמך עקרונו .3

  ואם יש צורך לשתף את הציבור בפרויקטים.איך בחינה  .4

 המשך ליווי שיווק מגרשים וחתימת הסכמים מול קבלנים ויזמים. .5

 

 ועדה:החברי                                                    

 מיכל צרנוביל, שיבי ממן ויוני יפרח

tekoa.bikoret@gmail.com 
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 נספח

3/07/2018 

 בריכה לועדת מנהל הועד בין עבודה תהליך – בנושא עקרונות מסמך

 :רקע

 . בריכה וועדת ביקורת ועדת, מנהל לועד בחירות התקיימו 5/3/2018 בתאריך

 תהליך ועל הסמכויות חלוקת על הבריכה ועדת לבין מנהל הועד בין דעות חילוקי לאור

 מנהל הועד ונציג מנהל הועד ר"יו י"ע נתבקשנו, בריכה ועדת של החלטות אישור

 .הועדות בין עבודה ותהליך סמכויות ולקבוע הסוגיה את לבחון הבריכה לענייני

 בריכה ועדת. התנדבותית ועדה היא בריכה ועדת, שנים 10 כ לפני הוקמה בריכה ועדת

 בכל מעורבת ולהיות פרויקטים קידום, לבריכה ז"הלו קביעת על השאר בין אחראית

 .לבריכה שקשור אחר קהילתי נושא

 ספציפיות החלטות מהותית בחנו לא שערכנו הביקורת שבתהליך לציין חשוב

 .התהליך את רק אלא( ז"הלו כגון)

 

 בתאריך 740 מספר בתקועיתון שנקבעו כפי בריכה ועדת מטרות להלן

21.12.2017. 

 ) מתנדבים חברים 6 עד) בריכה ועדת

 (.מלכא אתי) פנים רכזת: במזכירות מרכז גורם

 מן בישוב האוכלוסייה כלל של להנאתה לדאוג הוא בריכה ועדת של תפקידה

 .ביישוב המגוונות האוכלוסיות בין שוויון על דגש בהשמת, קטגוריות לפי, הבריכה

 :הוועדה ומטרות משימות

 ולהביאם) ומשפחה מעורב, גברים, נשים) הקהילה לצורכי בהתאם שעות מערך בניית

 בפניות דיון ,בבריכה ביטוי לידי והבאתה היישוב ברוח דיון, המנהל בוועד לאישור

 עתיד על חשיבה .הבריכה במתקני ס"ביה שימוש, שחייה חוגי, הציבור ובבקשות

 סאונה, ספא, כושר חדר: הכולל ספורט מתחם תכנון עם פרוגרמה בבניית הבריכה

 ובדיקת ספורט חוגי הפעלת, הרחצה עונת בתוך ובילויים הפעלות, וקרה חמה

 תוכנית והפעלת ייזום .השנה ימות כל במשך והפעלתה מקורה לבריכה אופציות
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 בחשיבה ועוזרת מהלכים המניעה הזרוע היא בריכה ועדת .הקיים לתקציב בהתאם

 .לעתיד תכנון כולל, שנה בכל מחדש

 

 מייעצות ועדות הינן הוועדות" כי בבירור נכתב שבתקועיתון לציין חשוב, בנוסף

 ". מכריעות ועדות ואינן

 ראינו, מכריעות ואינן מייעצות ועדות הינן הועדות כי בתקועיתון שנקבע זאת עם יחד

 על בהתבסס וזאת קהילתיות להחלטות תקציביות החלטות בין הבחנה לקבוע לנכון

 . לעיל בתקועיתון שהופיע כפי בריכה וועדת של והמטרות המשימות, התפקיד הגדרת

 

 שאמור מנהל ועד יש אחד מצד שכן, מורכבת סוגיה ספק ללא בפנינו שהוצפה הסוגיה

, שנים 10 מעל שפועלת בריכה ועדת בישוב יש מנגד, בישוב הנושאים כל את לתכלל

 להתייחס יש ולכן( מנהל הועד כמו בדיוק) רב זמן שמשקיעים מתנדבים באנשים מדובר

 .ראש בכובד שלהם ולהחלטות לזמן

 של רחב מגוון לשמוע, רב זמן לשבת אנשים מקבוצת לדרוש סביר שלא חושבים אנו

 שותף שהיה מבלי שינויים יבצע מנהל הועד ובסוף( ז"לו כמו) מסקנות לגבש, דעות

 .לתהליך

 תקבל או, מנהל ועד של שאלות על תענה לא בריכה שועדת סביר לא, שני מצד

 .מנהל הועד אישור ללא( תקציביות) מנהל ועד על שמשפיעות החלטות

 

  בישוב החלטות לקבלת הסטטוטורית הסמכות יש מנהל שלועד ספק אין, לעמדתנו

 קהילתיים בנושאים ביחוד  פעולה חופש בריכה לועדת לאפשר מקום יש זאת למרות

. 

 

 :שקבענו העבודה תהליך

 פעיל שותף ויהיה בריכה ועדת של הישיבות לכל יוזמן מנהל הועד נציג .1

 .לתהליך

 קבלת לאופן העיקריים השיקולים את מנהל הועד בפני תציג בריכה ועדת .2

 .הועדה של ההחלטות
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 לפני סביר זמן מנהל לועד( ז"לו כגון) הממצאים טיוטת את תציג הבריכה ועדת .3

  .מנהל הועד י"ע הממצאים של בחינה לצורך לפרסומם המועד

 תדון בריכה וועדת הממצאים על הערות או שאלות רשימת יעביר מנהל הועד .4

 מבין מה, לרבות) מנהל לועד בכתב תשובה ותחזיר  ובהערות בשאלות

 (.התקבל לא מדוע והסבר התקבל לא מה, התקבל ההערות

 

 

 

 

 

 :סמכויות

 .מנהל הועד אישור את לקבל חייבים - התקציב על המשפיעים עניינים .1

 על שמשפיעים או( ז"לו כגון) התקציב על משפיעים שאינם קהילתיים עניינים .2

 ונשארו במידה - לעיל העבודה תהליך לאחר - משמעותית לא בצורה התקציב

 .יאושרו בריכה ועדת של הממצאים, דעות חילוקי

 מהותי באופן שפוגע ז"בלו מדובר מנהל הועד ולדעת שבמידה לציין חשוב .3

 בריכה ועדת את לפזר, הממצאים את לאשר לא סמכות לו יש בתושבים

 .בריכה לועדת חדשות לבחירות מועד ולקבוע

 




