קיבוץ בית אלפא
סיכום פעילות ועדת הביקורת בשנת  2021ותכנית העבודה ל2022-
כמידי שנה ,פועלת ועדת הביקורת בשיתוף ממלאי התפקידים וציבור החברים לצורך
קביעת תוכנית ביקורת שנתית .בהתאם,

בשנת העבודה  2021עסקה הביקורת בנושאים הבאים (בקיבוץ ובעסקים):
( ABFS .1ריינג'ר איי) – תהליך קבלת החלטות בייחס למיזם
 .2מחלק חשמל – אלפא אלקטריק
 .3מעקב יישום המלצות הביקורת בנושא הנהלת חשבונות
בכל נושא תואמו פגישות למבקר עם ממלאי התפקידים הרלוונטיים ,הן בפעילות המבוקרת
והן במוסדות הקיבוץ .בכפוף ובהתאם לשלבי העבודה ,חלק מהדוחות הועברו לגוף המבוקר
ולבעלי התפקידים הרלוונטיים להתייחסותם ,ולאחר מכן לדיון בוועדת הביקורת
ובמזכירות/הנהלה כלכלית (בהתאמה) .לאחר אישור הדוחות במזכירות ובהנהלה הכלכלית,
מוצגים עיקרי הביקורות בפני האסיפה לאישור וליישום .בתחילת החודש הוצגה עבודת
הביקורת בנושא הריינג'ר במסגרת ההנהלה הכלכלית ,תוך עדכון תפיסת הביקורת (לאור
סגירה/מכירת המיזם) להגדרת נוהל/תהליך עבודה בעת כניסה למיזמים וזאת מתוך מטרת
הביקורת בכללותה – כלי ניהולי לשיפור והתייעלות .משכך וכאקט צופה פני עתיד ,בחרה
הוועדה לבקש מהמבקר לעדכן את עבודת הביקורת ולהופכה לכלי עבודה ניהולי אשר ישרת
את הנהלות הקיבוץ וחבריו .במקביל ,בימים אלו עתיד לעלות לדיון דוח הביקורת על פעילות
המחלק ההיסטורי (חברת החשמל הפנימית שלנו) לדיון בהנהלה ולאחריה תוצג העבודה
בשיחה.
בנוסף ,כחלק מתפקידה וטרם פתיחת שנת  ,2022קיימה ועדת הביקורת ישיבות ודיונים
לצורך בנייה ועדכון של תוכנית ביקורת לקיבוץ ולעסקים לשנת  .2022יתרה מכך ,במהלך
חודש אוקטובר פנתה הוועדה לחברים בבקשה להעלות נושאים בעלי אופי ציבורי לביקורת.
בהתאם לישיבות הוועדה ולדיונים שהתקיימו בנושא ,החליטה הוועדה על

תוכנית ביקורת כדלקמן:
 .1תשתיות שכונה חדשה – עלויות לנקלטים ומערכת היחסים בין הקיבוץ לנקלטים
 .2שימוש בנכסים (בקהילה ובעסקים)
 .3קרן המילואים
כמקובל בשנים קודמות ,היקף התכנית הוא  280שעות ביקורת.
ועדת הביקורת מבקשת להבהיר כי תוכנית העבודה מטרתה לשקף בפני הציבור מה הם
הנושאים שיטופלו במהלכה של שנת התקציב .תוכנית הביקורת מושתתת ברובה על שיקולי
הוועדה לטווח ארוך ומתוך ממצאים העולים בתהליכי הביקורת .שיתוף הפעולה של
החברים וההנהלה חיוני להצלחת הביקורת ,על מנת שנפיק ממנה את התועלת המירבית.

רחל שרייבמן ,יו"ר ועדת הביקורת

עו"ד עזרא מזרחי ,המבקר הפנימי

