דוח ועדת ביקורת לשנת 2017
בדוח הנ"ל אני מעלים את הליקויים (בלבד) לשנת .2017
מאחר וישנה זהות ועדים הדוח הנ"ל מתייחס לכלל תקציב הישוב חנתון.
הליקויים שאותם מצאנו לנכון לעלות:








בזבוז כספי הישוב :בשנת  2017הועד שילם על שימוש בבית תמר באופן שותף מבלי לקבל את
אישור התושבים .לאחר העלאת הנושא בפני הועד הוסף סעיף לתקציב  2018אך הסכום שהוצג
חורג באופן משמעותי מהתשלום של שנת  .2017ב  2017הועד שילם עבור שימוש בבית תמר כ
 ₪ 5825והתשלום שהתקבל באסיפה לשנת  2018הינו .₪ 20000
לדעתנו יש לשקול שוב את גובה התשלום ואופן השימוש בשנת .2018
ביטוח :במהלך השנים האחרונות לקחנו חלק בביטוח שמשותף לקיבוץ .לאחר בדיקת פוליסת
הביטוח גילינו כי התשלום שהועבר לקיבוץ חרג באופן משמעותי מהתשלום שההינו צרכים
לשלם .לאחר העלאת הליקוי בפני הועד נבדקה הפוליסה ובמקום לשלם  ₪ 40000נימצא שאנו
צרכים לשלם כ  .₪ 15000יש לדאוג להחזר התשלום העודף ששולם לקיבוץ במהלך  7שנים
אחרונות ,קרי ( ₪ 150000 ,25000 * 7בתוספת ריבית והצמדה).
מים :בעת בדיקת תשלום מים גילינו שחלק מהתשלום מועבר לקיבוץ בעקבות השקיית המרחב
הציבורי .לצערנו לא הצלחנו להשיג דוח רשמי לאימות ההוצאה .הדוח היחיד שהצלחנו לקבל
הינו קובץ אקסל המפרט את הצריכה לפי אזורים בקיבוץ .בדוח הנ"ל נמצאו מספר בעיות:
 oתעריפי המים בדוח לקו"ב לא נכונים.
 oמונה ההשקיה של "גינה גבעת הרקפות" אינו מתחיל מ  ,0אי לכך התשלום של מאי
 2015גבוהה (ישנה חריגה של כ  .)₪ 5500המלצתנו להגיע להסדר עם הקיבוץ על
גובה התשלום.
 oצריכת המים להשקיית המרחבים הציבוריים בקיבוץ גבוהה מאוד אך מאחר ואין לנו
דוחות רשמיים המעידים אחרת אנו נאלצים לקבלם .ברצוננו לעלות את צומת ליבכם
לנושא ולעקוב אחריו.
בריכה :בשנת  2015התקבלה ההחלטה באסיפה לפתוח את הבריכה לכלל הישוב .בעת
האסיפה הוצג לתושבים כי המרכז החינוכי ייקח חלק באחזקת הבריכה וישלם ₪ 70000
(לעונה) .במהלך  3עונות ()2017, 2016 ,2015מרכז החינוכי לא העביר את התשלום שהוצג
באסיפה .בשנת  2015המ"ח העביר  65אש"ח  ,ב  ₪ 53,672 2016וב  40 2017אש"ח וזאת
עלפי הסכם "סודי" של המ"ח עם הוועד.
מאחר והציבור לא היה שותף לשינוי אנו חושבים כי יש לידע את החברי האגודה ולקיים הצבעה
חדשה להמשך תפעולה של הבריכה ע"י האגודה השיתופית.

בברכה,
ועדת ביקורת.

