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 ראש המועצה - סיגל מורן  נוכחים:

 נציג תדהר - איציק אבוטבול
 חצריםנציג  - עופר רימון 

 נציג תאשור - אדי תורג'מן
 נציג גבעות בר - אילן קציר

 נציגת נבטים - יוסףאביגיל 
 נציג להב - רז קדמון
 נציג שובל - טובי שור

 
 

 נציג ברוש - גיא חדידה : נעדרים
 בית קמהנציג  - דורון יונאי
 נציג דביר - גיל בנימין
 נציג משמר הנגב - סיני פסל

 נציגת כרמים            -גוגי יצחקי          
 נציג שומריה - זבולון כלפה

 
 

 
 המועצה  מנכ"ל - גורפינקל הדרה משתתפים:

 גזברית - נועה לוין ריצ'קר  
 מבקרת המועצה      –נירית שרייבר שופר 

 עוזרת ראש המועצה - לילך קולומבוס  
 יועמ"ש - עו"ד צביקי גבר

 
     

 
 2016"ח ביקורת שנתי וד :1לסעיף 

 
שונה משאר  דו"ח זה". מבואות הנגבהתמקד בעיקר בפרויקט " 2016לשנת דו"ח ביקורת  –סיגל 

ת במובן שהביקורת התנהלה תוך ביצוע הפרויקט ולא לאחר שהפרויקט ורהדוחות שנעשו על ידי הביק
ם היוזמה תה לשפר תוך כדי תנועה את הדברים ויש כאן גם מסקנות. עציהושלם. הכוונה בדוח הי

 ליכי העבודה במועצה.חנו רואים את הביקורת ככלי  לשפור וייעול תהאנוהמהלך הם לטעמי אמיצים. 
 

 . דו"ח ביקורת מבואות הנגבשל מצגת והסבר מציגה  –נירית 
עיקריים של הביקורת היה ההבנה שלפני יציאה לפרויקט המשלב כמה מחלקות אחד מהתוצרים ה

הפרויקט וחלוקת  חשוב לקיים ישיבת התנעה עם כל הגורמים הרלוונטיים, להגדיר מי מנהל/ מתכלל
הנדסה, גזברות, יעוץ  –כמו כן הוצגו הערות הקשורות לכל מחלקה משימות ותפקידים ברורה.  

 משפטי, בטחון, בטיחות וביטוח.
 

 חסר בזמן היציאה לפרויקט? היה קשה לי להבין מה בדיוק –רז 
 



 

 

בין הממשקים  התיאום בין כלל המחלקות הקשורות בפרוייקט והגדרה האחראי /המתכלל.  –סיגל 
ת י, אבל גם כאן הבקרה נעשממשקים שעובדים יותר טוב בשוטףההנדסה לחינוך והגזברות אלו 

צוות המטה החל בדיון שיסתיים בקרוב שיגדיר גם מי מזמין העבודה וממשקי  .בדיעבד ולא תוך כדי
ויקט? אנו דנים מי אחראי על הפרביחס למחלקה המזמינה ומחלקת ההנדסה המבצעת. הספק / לקוח 

שבכל פרוייקט  . המסקנה שלנוובקרוב נגבש את מודל העבודה לעניין בנושא בהרחבה בצוות המטה
ועליו אחריות התכלול והבקרה על התקדמות  מזמין העבודה/לקוח" להיות מוגדר מיהו "ה חייב 

 .הפרוייקט
 

 חשוב לנו להבין איך הדברים ינוהלו בהמשך? איך יראה הנוהל? –אילן 
 

בכל פרויקט אשר יהיו מעורבים בו מספר מחלקות יהיה הגדרה ברורה של מנהל הפרויקט )לא  –סיגל 
בה יקבעו סדרי העבודה להמשך ישיבת התנעה ו בהכרח מחלקת ההנדסה וכו'(. לכל פרויקט תתקיים

 הפרויקט בשיתוף כלל הממשקים. 
 

ות מחלקת בטחון עקב הימצאות מציגה הערות נוספות: נושא הבטחון בפרויקט ומעורב –נירית 
בות מחלקת בטחון. הבנייה לאתר צמוד בית ספר. הוסבר כי בתחילת הביקורת נמצא ליקוי במעור

 הוסדרו ביקורים קבועים במקום הן של מג"ב והן של קב"טית מוסדות חינוך.בעקבות הביקורת 
, ספת נושא ניגוד ענייניםוהצורך בעידכון חוזי היועצים במועצה והו נוהל יועציםהערות נוספות: 

בתחילת ליקויי בטיחות. כמו כן התקשרות עם חברת פיקוח,  ,עבודות נוספות וחריגות, יומני עבודה
 כיום תוקן נושא זה.  –הפרויקט לא היה קשר מספק בין מחלקת גזברות להנדסה 

 
פעם בחודש אנחנו יושבים גזברות + הנדסה ומתאימים את ההזמנות לביצוע. בנוסף כיום,  –נועה 

 שמסנכרן את כלל המידע.   xlבעבודות גדולות ישנה טבלת 
 

גם נושא הבטיחות הוא עוד נושא אשר ייקבע מעכשיו בישיבות ההתנעה לפרויקט שם יקבעו  –נירית 
 את סבירות הביקורת באתר הבנייה.

 
הוקם במועצה מתרגם את הדברים לנהלי עבודה שיהיו הרבה יותר ברורים ובנוסף צוות ש –סיגל 

 הדיון שהתחיל בצוות המטה על נושא הניהול של הפרויקט יגיע לסיומו באחת הישיבות הקרובות.
 

הרעיון של לקיים  את הביקורת תוך ביצוע הפרויקט הוא טוב מאוד ומהווה מקום נכון  –אילן 
 להתקדמות הפרויקט 

 
 מבקש להוסיף ולהודות לנירית על היכולת לייצר שת"פ והקשבה לביקורות.  –עופר 

 
 
 

 פה אחד אין מתנגדים 2016המליאה מאשרת את דו"ח הביקורת לשנת 
 
 

 רשמה: הדרה גורפינקל
 
 
 


