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 . הישובעל התנהלות  עובד מזכירות לשעבר שהגיש תלונה לועדת ביקורת •

 היו במקום - שלידו שצ"פתושב שהתלונן על פגיעה בנוף בבניה של ספצפים לא  •

 .היה מעונייןלא אבל הוא נתנו לו חלופות אפשריות ועדת בניה וו המזכירות

ישנה הגרלה בקרוב על פרוייקט ליד הפארק ועדת ביקורת בדקה את נושא הבקשות  •

 .שהוגשו ואת התנהלות הישוב אל מול בקשות חריגות

לסדר את הבל"מ  עוד נבחר בעדיפות על איזור תעשיה. יש  –רי בל"מ מרכז מסח •

נקודה אחת  ,את הערות שלנושניתן ישלח החומר לועדת ביקורת  –שינויים  עוד ויהיו

 ליזם חיצוני בעלות את הסעיף שנותן "ר לשקול שובושועדת ביקורת ביקשה מהי

ללא הגבלת זמן על שטחים של הישוב. ניראה לנו כמו  בשותפות על המרכז המסחרי

 שנה. 20גם אם ההגבלה היא ל  טעות לטווח הארוך בראייה של ישוב.

נשלח את הערות שלנו. ישלח לועדת ביקורת ואנו מפורט  ההבל"מ  –בל"מ מבואות  •

אפילו על בסיס  את התהליךכרגע התב"ע החדשה עדיין לא אושרה יש עניין להאיץ 

ועדת . הקיימת. חשוב במיוחד להתחיל את העבודות על הכביש בין א' לב'התב"ע 

נו פירוט למחיר שהיזם מציע ולפנות לעוד יזמים נוספים . ישביקורת דורשת מהיו"ר 

 .   לחץ של זמנים ואסור שבגלל זה יגרמו טעיות

ביקש היו"ר עידכן שכבר  –פיתוח עתידי תיכנון של  הועלה צורך להתחיל  –בריכה  •

  .להכין מספר חלופות לפיתוח והרחבת בריכה בעתיד המזכירמ

ניפתחה פיצה חדשה של "פופו פיצה" דנו במשמעיות ובחוזה של שהישוב   –פיצה  •

 מול הפיצה.

מנהל הועד לועדת ביקורת העלתה את נושא האיזונים בין המזכירות   –איזונים  •

הכלכלי של הישוב ופחות לצד הסברנו שועדת ביקרת רואה שהמזכיר דוחף לפן 

 – גישה יותר קהילתיתלמנהל לאזן יותר את הגישה הועד המצפים מאנו  ,הקהילתי

קהילתיים ראו ה שהועד קידם את השיקוליםהחלטות חשובות  היו"ר הסביר שישנם

דאגה לתושב אחד על חשבון ערך פרוייקטים של בניה . בנושאים אחרים יש פחות 

 –ולכן לעיתים זה ניראה פחות קהילתי כולם טובת התושבים בה על יויותר חשכולם 

מחיר המנוי לבריכה , קיוסק בריכה , חוגי שחיה , צהרונים , בית  -דוגמאות שנתנו

 ... יחד  ,  פיצה


