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 2020לשנת  מקומי בית שעריםעד וו - דוח ועדת ביקורת 

 

 . חן דניאלי ואריאל רוזנברג חברים:  2020בשנת ועדת הביקורת של ועד מקומי בית שערים בו

 ענבר לבקוביץ.  ד"ר  -יו"ר הועדה 

מתוך כוונה לעזור    ,אחר דרכי הפעולה וההתנהלות של הועד המקומי  ת הביקורת עקבה לאורך השנהועד

 .לשיפור התנהלותולפעילות השוטפת ולמנוע לקויים, לטובת הציבור ולטובת חברי הועד המקומי ו 

 

 כללי  .1

להערות שנשלחו במהלך שנת במהירות ובענייניות    התייחסמקומי הועד  הובאופן כללי   .א

 העבודה. 

נדרש להתמודד עם אתגרים רבים בעקבות משבר   2020במהלך שנת   .ב הוועד המקומי 

בוצע ניטור קבוע של חולי ומבודדי הקורונה וניתן מענה פרטני לצרכיהם. כל הקורונה.  

הבריאות משרד  הנחיות  תחת  להיות  עברו  ספריה(  הפעילויות  נוער,  חינוך,  . )כגון: 

שחלו במושב ובהתאם  בהתאם לשינויים  ,  רעדכונים לתושבים הפכו להיות תכופים יות

בארץ.ל וההנחיות  התחלואה   מצב 

ניתן היה לראות שיפור משמעותי במתן המענה בתקופת הקורונה במהלך התקופה כך 

 בין הסגרים ובתקופת הסגר השני, ניתן מענה רב יותר וקצב העדכונים השתפר.  

 

 חות קודמים"מעקב ביצוע דו .2

 . יותר מפורטים הפכו להיותהפרוטוקולים  שינוי ו ניכר כי במהלך השנה חל  .א

 

 עמידה בתקציב  .3

בתקציבהמקומי  הועד   .א לאור .  2020  שנת  עמד  מהתקציב,  סטייה  הייתה  לא  כמעט 

 הלמידה של המחירים בשוק וניהול מו"מ. 

, קיבל הצעות מחיר  הוועד המקומי ניהל מו"מ עם קבלנים שונים לביצוע העבודות  .ב

. הקבלנים נבחרו בהתאם להצעות המחיר שניתנו והשוו מול הצעות  שונות ובחן אותם

מחיר אחרות כדי לשמור על הקופה הציבורית מחד, אבל גם לשמור על טיב עבודה  

 . ורמה מקצועית גבוהה

 .  עבודה נחתמו הסכמיע"י הוועד המקומי המועסקים לכל העובדים   .ג

 חפיפה בתפקידי נושאי משרה.  לא קיימת  .ד
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 ביצוע החלטות ומעקב  .4

באופן רציף ומסודר אחר ההפרוטוקולים והחלטות שמתקבלות עוקב  המקומי    הועד  .א

נערכו  המקומי  הוועד  מישיבות  חלק  החברתי,  הריחוק  בשל  נרשמות.  בישיבה 

 . המפגשים נשמר הרצף והקביעותבפלטפורמת הזום, אך 

 

 ועדות .5

 פנה לתושבים להרחבת וועדות המתנדבים. הוועד המקומי   .א

 ניכר שיתוף פעולה בין הוועד המקומי ובין יו"ר הוועדות.  .ב

   .הועד מנהל מעקב אחר פעילות הועדות כולל שימוש וניצול התקציב .ג

הועד המקומי    במהלך השנה החולפת למפגש עם  פעמים  מספר יו"ר כל הועדות זומנו   .ד

   .על מנת לחלוק את הפעילות המתבצעת ותוכנית עתידית

 

 סיכום

וועדת הביקורת עברה בקביעות על הפרוטוקולים שנשלחו ושלחה מכתבים עם בקשה להבהרות לחברי  

חברי הוועדה נפגשו ביניהם    הוועד המקומי. קיבלנו תשובות מהירות ויעילות אודות הנושאים שנידנו.

 ועם הוועד המקומי בכדי לדון בנושאים שוטפים. 

התרשמנו  דנים.    הםהתרשמה מתדירות מפגשי חברי המקומי ומהסוגיות הרבות בהם  וועדת הביקורת  

וילדים.   נוער  זקנים,  שונות:  אוכלוסיות  כלפי  שהתגלתה  ומהרגישות  במושב  הקורונה  משבר  מניהול 

 מענים ייחודים וכן על דרכים לציין חגים שונים למרות הריחוק המתבקש.ניכרת החשיבה על 

הוועד חברי  ידי  את  מחזקים  המושב  אנחנו  והמאומצת    ומזכיר  הקשה  העבודה  ועלעל  אלו    בימים 

 עשייתם המבורכת בשנה מורכבת זו.  
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 על החתום, 

  

 ד"ר ענבר לבקוביץ', יו"ר הוועדה 

 

 חן דניאלי              

 

 אריאל רוזנברג              

 

 

 

 29/12/20תאריך: 


