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 24.04.17                     של האגודה                   חשבונות בנק פגישה בנושא                   

 

 אליעזר בן עטר, -נוכחים: מזכיר הישוב

 חברי ו.ביקורת דוד ענאקי, אריאלה צים, אלינור רחמים,

 

 בהמשך לבקשת ו. ביקורת לבדיקת תקציב חיצונית, 

 וועדת ביקורת בקשה לקבל פרטים מדוייקים אודות מצב חשבונות הבנק של הישוב. 

 להבטיח ליישוב מידע שאינו תלוי בגורמים משתנים.  בכדי

 חשבונות בנק ועוד חשבון אחד  7כיום יש לאגודה בפגישה של הוועדה עם מזכיר הישוב נאמר ש

 שמופקדים באופן זמני בישוב. כספים ששייכים לתושבים  -שיפתח בקרוב לטובת ערבויות

 לצורך התחייבויות / פיקדונות. 

 חשבונות הבנק של האגודה עובדים לפי שיטת המעטפות )כל מעטפה והיעוד שלה( 

 שוטף של הישוב.  -חשבון ראשי

 כספים שמופיעים בתקציב.  -ממנו יוצאים תשלומים לספקים, משכורות, חשמל, מים

 .ים וכסף שנשאר בחשבון שמועבר לפקמים שוטפכספ -2בתוך החשבון יש חלוקה ל

  זיהוי של פגיעה בתזרים. -הסיבה להעברה לפקמ

 כדי שיישאר בחשבון רק מה שצריך לצאת. וברגע שיש חריגה נדלק ישר אור אדום. 

 תרה גדולה בחשבון הכסף יועבר לפקמ וימשך מדי חודש יבזמן רכישת מנויי הבריכה תהייה  -לדוג'

 דרש לפעילות בריכה שוטפת. נלפי הסכום ה

 חשבון פיתוח. -חשבון נוסף שמשמש את הישוב באופן פעיל

 כל פרויקט והחשבון שלו.  -שאר החשבונות משוייכים לפרויקטים

 נוף הרודיון א  -חשבון

 נוף הרודיון ב -חשבון

 מבואות  -חשבון

 עלות השחר  -חשבון

קציב שמועבר לוועד המקומי ונמשך לחשבון )חשבון פחות פעיל אליו נכנס ת וועד מקומי -חשבון

 ראשי(

אלף  60תרה של יעברת לתקציב פיתוח. בשנה שעברה הועברה תרה היא מויבסוף שנה כשנשארת 

 . 17שח שנכנסה לתקציב 

 ממחזור שנתי. כיום עומד על פחות.  15%בנוסף ישנו סכום ספייר שצריך לעמוד על 



 לסיכום: 

 ם על יציבות כלכלית,חשבונות הבנק של האגודה מראי

 לפי הכנסות והוצאות מאוזנות ומבוקרות באופן שוטף. 

 וניתן לראות כי כל התקציב מתנהל באופן מאורגן ומבוקר.  אליעזר בקיא בפרטים של כל החשבונות

 10מתוך  7לדברי אליעזר הישוב נמצא במצב כלכלי מס 

 ר. ממשיכים לשאוף אך השיפור ניכ

 ל השיפור במצב הכלכלי של הישוב הוא הטיפול בבעיות המים. גורם משמעותי שמשפיע ע

 נזילות ופיצוצים.  .הישוב היה משלם מדי חודש סכומים מאוד גבוהים על הפרשים של המים

 נראה שיפור מידי טפל בהם באופן מידי ללאחר שנעשה מיפוי וישנה אפשרות לאתר פיצוצי מים ו

 זנות.  בתקציב. כי ההכנסות וההוצאות מהמים מאו
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