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 2021לשנת  מקומי בית שעריםהעד וו - דוח ועדת ביקורת 

 

 . חן דניאלי ואריאל רוזנברג חברים:  2021בשנת ועדת הביקורת של ועד מקומי בית שערים בו

 ענבר לבקוביץ.  ד"ר  -יו"ר הועדה 

 כללי  .1

  ,אחר דרכי הפעולה וההתנהלות של הועד המקומי  ת הביקורת עקבה לאורך השנהועד .א

מתוך כוונה לעזור לפעילות השוטפת ולמנוע לקויים, לטובת הציבור ולטובת חברי הועד 

ו  התנהלותוהמקומי  שהוועד   .לשיפור  הפרוטוקולים  אחר  עקבה  הביקורת  וועדת 

 המקומי דגשים   דהמקומי פירסם והשתתפה במספר ישיבות. לאור זאת, נשלחו לווע

להערות שנשלחו במהלך  במהירות ובענייניות   התייחסמקומי ה ועד לתיקון. ניכר כי הו

   .2021 שנת העבודה

ההעסקה   .ב חוזי  את  לעומק  בחנו  הוועדות  השנה  פעילות  המקומישל  ואת  כפי    הוועד 

 .  5-ו 2 פיםשמופיע בסעי 

שנת   .ג העוקבת,  בשנה  הקורונה.  משבר  של  הראשונה  השנה   רואים אנו    2021לאחר 

. בנוסף, ראינו את ההזדמנויות שהוועד המקומי מינף לארגון הסתגלות הדרגתית למצב

 פעילויות המתאימות למצב הקיים, כגון:  

הפיכתה לממוחשבת, הגדלת מספר השעות בה היא פתוחה וחידוש    –חידוש הספרייה המושבית   •

 . מלאי הספרים החדשים לילדים ולמבוגרים

כיוון שהילדים כעת מחפשים יותר  ל  שביל חדש עם פעילויות לילדים שנבנה ליד מגרש הכדורס  •

 . פעילויות בסביבה המושבית

 קידום של פעילויות לנוער ולותיקים בסביבה מוגנת באויר הפתוח לתושבי המושב   •

 בחינת חוזי העסקה  .2

 . , ניתנו מספר המלצות בהקשר של חוזי העסקה2020ח הועדה לשנת ו"כחלק מד .א

 . של ועדת ביקורת בנושא חוזי ההעסקהניתן מענה ענייני לכל אחת מההמלצות  .ב
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   .עודכנו הסכמי העבודה עם היקף משימות שנתי באמצעות נספחים .ג

   .של הועד המקומיהארגוני בוצע היקף משימות ביחס לתשלום עת אושר המבנה  .ד

 עמידה בתקציב  .3

 . במלואו ללא חריגות 2021  שנת עמד בתקציבהמקומי  הועד נכון להיום, נראה כי   .א

כי    .ב נמצא  חשבונות  והנהלת  המועצה  מול  בדיקה  ולאחר  התקציב,  סגירת  במהלך 

בחיובי  ייסגר  הזה  הפער  בתקציב.  פער  נגרם  ולכן  ארנונה  בתשלום  חייבים  קיימים 

הארנונה בחודשיים הקרובים. הועד המקומי ביקש מהמועצה לטפל בחייבים בגביית 

 סי לתקציב הועד.  חובות והעברת החלק היח

 . עבודה ע"י הוועד המקומי נחתמו הסכמי המועסקיםלכל העובדים   .ג

 חפיפה בתפקידי נושאי משרה.  קיימת  לא .ד

 ביצוע החלטות ומעקב  .4

 שומר על רצף מפגשים שבועי.  המקומי   הועד .א

ק .ב באופן  מפורסמות  אלו  בדרכי  פגישות  מפורסמים  והפרוטוקולים  לתושבים  בוע 

 ההתקשרות השונות של הוועד עם התושבים.  

 לאור בקשתנו, הפרוטוקולים הורחבו כך שהתושבים יוכלו להבין אותם בנקל.   .ג

 ועדות .5

 בחנו את נושא הפעילות בועדות המתנדבים השונות.  השנה

 בפעילות הוועדות השונות. לשם כך:בעקבות הקורונה יחד עם מיעוט במתנדבים היה חוסר 

   .מתקיימת חשיבה על איחוד בין ועדת חינוך וועדת נוער .א

   .מתקיימת חשיבה גם מול ישובים אחרים ללמוד על דרכים חדשות לפעולה .ב

 . הועד המקומי פנה לתושבים להרחבת וועדות המתנדבים .ג

אליה הוזמנו כלל חברי המושב בה הועלו נושאים מטעם הועד המקומי  בוצעה פגישה   .ד

 .ועלה נושא ההתנדבותמהציבור  

תקציב שלא נוצל הועבר בין עוקב אחר פעילות הועדות וניצול התקציב,   המקומי הועד .ה

 . השונותהועדות 

   .הועד המקומי מעודד את הועדות לבצע יותר פעילויות .ו
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 סיכום

המאמץ  עבודתם של חברי הוועד המקומי והתרשמה לטובה מ עקבה באופן רציף אחרי  וועדת הביקורת  

הוועדות.  חלק ממשתתפי שנעשה לפעול תחת שינויי הנחיות ומציאות מורכבת ולאור היענות נמוכה של 

ניכרת החשיבה על צרכי התושבים השונים ומתן מענים מדוייקים, זאת באמצעות סקר שביעות רצון  

בנוסף, הולמת.  תוכנית  וגיבוש  בעיקר    שפורסם  והנוער,  החינוך  בתחום  הרבה  מההשקעה  התרשמנו 

יר, מר גיל גורייבסקי, על זמינות גבוהה לתושבים  כבתקופה זו. אנו מודים לחברי הוועד המקומי ולמז

וועדת ביקורת ועל התשובות המהירות והענייניות שקיבלנו בכל תחום. חשנו כי הוועד   ואלינו כחברי 

 שר עם וועדת ביקורת מפרה ומצמיח.  מעונין ללמוד ולהתפתח וכי הק

לאורך  עשייתם המבורכת  ועל  על העבודה הקשה והמאומצת    ומזכיר המושב  חברי הוועדל  רוב תודות 

 השנה. 

 בברכה,

  

 ד"ר ענבר לבקוביץ', יו"ר הוועדה 

 

 חן דניאלי              

 

 אריאל רוזנברג              
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