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דבר ראש המועצה

לכבוד
יו"ר ועדות ביקורת

חברי ועדות ביקורת בוועדים המקומיים בישובים

אנו שמחים להגיש לכם את המדריך לוועדות הביקורת של הוועדים המקומיים.

ועד  יו"ר  בוחרים ברוב קולות את  הוועד  ולרשות המועצה. חברי  נבחר במהלך הבחירות למועצה  הוועד המקומי 
הישוב. מהלך הבחירות הוא הזמן בו תושבים המבקשים להיבחר לוועד מציגים את עמדותיהם באשר לניהול ופיתוח 

הישוב, כאשר לכל תושב ותושבת עומדת הזכות לתמוך במי שהוא רואה בו כמייצג את עמדותיו.

משנבחרו חברי הוועד ובחרו את היו"ר, עומדת לרשותם ולזכותם היכולת לנהל את ענייני הישוב ע"פ הזכויות שהואצלו 
להם ע"י מליאת המועצה בתחומים השונים ובמסגרת זו הם קובעים את תקציב הוועד לפעולות השונות ע"פ תפיסתם 

וראייתם את צרכי הישוב. התקציב עובר לבדיקת המועצה ומאושר ע"י מליאת המועצה.

תפקידה של ועדת הביקורת הוא לבדוק האם הוועד קיבל את ההחלטות ע"פ הסמכויות שהואצלו לו והאם פעל 
הוועד ע"פ כללי הניהול התקין בכל הקשור להוצאות כספיות, מכרזים, גיוס והעסקת עובדים וכו'.

אנו במועצה עומדים תמיד לרשות הוועדים המקומיים במידה וקיימת אי בהירות באשר לנושאים הקשורים לפעילות 
הוועד המקומי וסמכויותיו, כמו גם לרשות וועדות הביקורת בנושאים, אשר ניראים לוועדת הביקורת כדורשים בדיקה 

מקיפה יותר מעבר לבדיקת ועדת הביקורת הישובית ו/או הבהרות לגבי סמכויות הוועדה.

אני אישית מאמין שאין גוף העובד ופועל, אשר אינו חף מטעויות או אי דיוקים ואני מאמין שתיקון הטעויות עשוי 
יש חשיבות רבה  כן,  וכך גם במתן השירות לתושבים. על  הן בנושאים הכספיים  ועד הישוב,  לשפר את פעילויות 
לקיומה של וועדת ביקורת פעילה, אשר תפקח על פעילות הוועד המקומי ובכך תשפר את רמת השירות לתושבי 

הישוב.

.

בברכה,

אילן שדה
ראש המועצה האזורית מנשה

רקע

הביקורת היא אחד היסודות עליהם נשען השלטון הדמוקרטי. 

תפקיד הביקורת הוא לאתר כשלים ולהתריע עליהם, במגמה 

לטפל ולאתר את הליקויים. 

נושא זה חשוב במיוחד שכן הרשות המקומית משפיעה ומעצבת 

את איכות החיים של תושביה.

מדריך זה נועד לסייע לוועדות הביקורת לבצע את עבודת 

הביקורת באופן יעיל ומיטבי.
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       ועדות הביקורת 

מקור הסמכות החוקית של ועדות הביקורת בוועד מקומי הוגדרו בסעיף 130א לצו המועצות המקומיות )מועצות 
אזוריות(, תשי"ח-1958 )להלן: "צו המועצות האזוריות"(, בהתאם לתיקון שנכנס לתוקף בתחילת שנת 2005, במסגרתו 

נקבע שבכל יישוב חייבת לפעול וועדת ביקורת.

א.1  חובת הקמת הוועדה
רשאי לכהן בוועדת הביקורת מי שעונה על כל התנאים הבאים:

• תושב היישוב )עפ"י כתובתו הרשמית(.
• אינו חבר הוועד המקומי, אינו עובד הוועד המקומי, אינו עובד המועצה ואינו בן משפחה של אחד מאלה.

• מעל גיל 18.

       אופן בחירת הוועדה
הליך בחירת הוועדה מוסדר בנספח א' למדריך זה.

א.2 הרכב הוועדה
מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה.

א.3 סמכויות חובות והגבלות
סמכויות - לצורך ביצוע תפקידיה, רשאית ועדת הביקורת לקבל מכל חבר ועד מקומי או עובד ועד מקומי, ידיעות, 

מסמכים והסברים הדרושים לה.

חובות - בתוך שלושה חודשים מתום כל שנה קלנדרית תמציא ועדת הביקורת לועד המקומי טיוטת דוח ביקורת 
מפורט שיתייחס לפעילות הוועד המקומי ותאפשר לו להעיר הערות לטיוטה בתוך שלושים ימים; ועדת הביקורת 
ועדת  תמציא  שנה  באותה   31.5 ליום  עד  הסופי.  הביקורת  דוח  את  ותערוך  המקומי  הוועד  בהערות  דיון  תקיים 
דוח  הסופי;  הביקורת  דוח  את  המועצה  של  הביקורת  ועדת  ולידי  המועצה  ראש  המקומי,  הוועד  לידי  הביקורת 
הביקורת יהא פתוח לעיון כל תושב ביישוב וסיכום תמציתי ממנו יופץ לכל תושבי היישוב בתוך 14 ימים ממועד 

הגשתו למועצה. 

הגבלות - פעילות ועדת הביקורת מוגבלת לתפקידי ביקורת בלבד, ואל לה להיות מעורבת בתפקידים ביצועיים. 
ועדת הביקורת אינה רשאית לקבוע מדיניות, להכתיב נהלים ולתת כל הוראות ביצוע.

א.4 תפקידי ועדת הביקורת
   מעקב אחר החלטות ופעולות הוועד המקומי, והאם הוצאו לפועל כדין.

   בקרת הניהול הכספי, בדיקת חשבונות הוועד המקומי ווידוא כי פעולותיו נעשו במסגרת תקציבו המאושר.

   בדיקה האם סדרי הבקרה והוראות הנוהל, הנהוגים בוועד, מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות 
   ועקרונות היעילות והחיסכון.

   עקב תיקון הליקויים בפעולות הוועד המקומי שנמצאו בביקורות קודמות )בכל ביקורת שנעשתה ע"פ דין 
   ובכללן: מבקר המדינה, מבקר משרד הפנים, מבקר המועצה(. יש לציין כי ביקורת חשבונות של הוועד מבוצעת על 
   ידי רואה החשבון של הוועד. במסגרת תפקידו מחווה רואה החשבון דעתו על התוצאות הכספיות של הוועד ועל  

   רמת הנאותות של הפעילויות הכספיות. רואה החשבון אינו מחווה דעה על דרך ניהול הוועד, על הניהול הכספי ועל 
   מידת היעילות הכספית של הוועד המקומי.

א.5 כללי
על ועדת הביקורת להקפיד על הדיוק בעובדות ובממצאים. כמו כן, על הוועדה ללבן את העובדות עם המבוקרים 
ומומלץ כי יתקיים שיתוף פעולה בין ועדת הביקורת לבין ועד ההנהלה בגיבוש תכנית העבודה וביישום ההמלצות 

תוך שמירה על שקיפות ציבורית.

א. 
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       מושגים בסיסיים בשלטון המקומי

ב.1 המטרה העיקרית של רשות מקומית היא לספק שירותים לציבור, בתחום שיפוטה ובמסגרת סמכויותיה, בהתאם 
מליאת  חברי  ע"י  למטרות האמורות בתקציב שאושר  יועדו מראש  ואשר  לרשותה  העומדים  הכספיים  לאמצעים 

הרשות המקומית.

ב.2 סמכויות הרשות המקומית לפעול בכל עניין הנוגע לציבור בתחום המועצה:
• תוך התחשבות בהוראות משרד הפנים.

• במידה שאין משום סתירה לכל דין. 
• סמכויות נוספות עפ"י ס' 63 לצו המועצות המקומיות.

• אצילת תפקידים וסמכויות לוועד המקומי.

ב.3 הניהול התקין והבקרה:
• חוקיות המינהל

• סמכויות המועצה
• מכרזים וחוזים

• התקציב
• טוהר המידות ואתיקה

• בקרה פנימית

ב.4 מוסדות הביקורת ברשות המקומית
• משרד מבקר המדינה.

• רואה חשבון לרשויות המקומיות מטעם משרד הפנים.
• המבקר הפנימי ברשות המקומית.

• וועדה לענייני ביקורת ברשות המקומית.

      מאפייני עבודת הביקורת ברשות המקומית  

ג.1 הביקורת תעסוק במכלול פעילויות, בנושא מקיף או בתהליכים שלמים, ולא רק בבדיקות נקודתיות. בדרך
זו, ניתן להבטיח שהביקורת תיעשה מנקודת מבט כוללת, מעמיקה ורב ממדית על עבודת הרשות. וע"י כך תוכל 

הביקורת להגיע לממצאים משמעותיים ולהמלצות יעילות ופוריות לטווח הארוך של עבודת הרשות.

ג.2 עבודת הביקורת שואפת להיעשות תוך שיתוף פעולה מלא עם הגורמים המבוקרים, במהלך כל שלבי הביקורת, 
      כולל תיאום לוח הזמנים. אף גיבוש ההמלצות עצמן, נעשה, ככלל, תוך דו-שיח עם היחידות המבוקרות, בהנחה 

      שבדרך משותפת זו יבואו ההמלצות לכלל יישום וביצוע מלאים ומהירים יותר.

ג.3 עבודת הביקורת שמה דגש על יישום המלצות הביקורת ועל תיקון הליקויים, תוך כדי ביצוע עבודת הביקורת.

ג.4 שמירת שמם הטוב של עובדי היחידות המבוקרות ומנהליהן הוא עיקרון חשוב של עבודת הביקורת. עקרון 
      זה נשמר הן באמצעות מתן זכות התשובה והשכנוע לכל מבוקר, לפני סיכום הממצאים, ובוודאי קודם לפרסום 

      דוח הביקורת, והן באמצעות ניסיון לכלול דברי הערכה לפעילות המבוקר ולמסירותו.

ג.4 עבודת המבקר היא כלי חשוב שיש בו כדי לסייע לנבחר בתפקידו כבקר ציבורי של עבודת הרשות. באותה 
      מידה, תמיכתו של הנבחר במבקר וגיבויו היא יסוד חשוב ביכולת הפעולה הבלתי-תלויה והבלתי-מושפעת של 

      המבקר.

ג.ב.
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       שלבי עבודת הביקורת
מתודולוגיית עבודת הביקורת מבוססת על 5 שלבי עבודה עיקריים כלהלן:

1. היכרות עם הגוף המבוקר
2. תכנון עבודת הביקורת

3. ביצוע הביקורת
4. גיבוש מסקנות

5. עריכת דוח

ד.1 היכרות עם הגוף המבוקר
על מנת להבין ולהכיר את הגוף המבוקר )הוועד המקומי(, ראשית יש לבצע סקר מקיף על כל הפעילויות ותהליכי 

העבודה העיקריים של ועד המקומי. הסקר יתמקד בין היתר בתהליכי עבודה, נהלים והוראות חוק.

  מקורות שימושיים לביצוע ההיכרות:
• קיום פגישת היכרות עם הוועד ועם בעלי תפקידים בוועד המקומי.

• כתב האצלת סמכויות שהאצילה המועצה לוועד המקומי.
• חוקים רלוונטיים הקשורים לעבודת הוועד המקומי.

• תקציב הוועד המקומי.
• דוחות כספיים.

• נהלי עבודה.
• ועדות הוועד המקומי.

• דוחות ביקורת משנים קודמות.
• פניות / תלונות תושבי הישוב.

ד.2 תכנון עבודת הביקורת
עריכת מיפוי של הגוף המבוקר על כל מחלקותיו השונות תוך הערכת רמת הסיכון והמהותיות של כל מחלקה. 

לאחר המיפוי יש לקבוע תוכנית עבודה בהתאם לסדרי עדיפויות תוך חלוקת העבודה בין חברי הוועדה.

ד.3 קביעת תכנית עבודה
על מנת שתוכל וועדת הביקורת לבצע תפקידה ביעילות מרבית, עליה להכין תכנית עבודה שנתית ולקבוע סדרי 

עדיפויות לביקורת, תוך חלוקת עבודה בין חברי הוועדה. מומלץ כי הוועדה תגבש נהלים וקשרי עבודה לקבלה 
וזרימה של מידע מחברי ההנהלה. רצוי כי הוועדה תקיים תכנית ישיבות עבודה בהובלת יו"ר הוועדה, שתוקדשנה 

לתכנון העבודה, דיון בממצאים בדוחות ממקורות שונים ולהכנת דוחות, סיכומים והצעות לוועד המקומי.

ד.4 נושאים שראוי שיבחנו ויבוקרו על ידי ועדת הביקורת של הוועד הינם:

• התנהלות וועד הנהלה - פרוטוקולים, תכיפות הישיבות, השתתפות חבריו.
• בחינת אופן יישום קבלת החלטות ועד ההנהלה.

• ניהול נפרד של הוועד המקומי ושל ועד האגודה )ככל שיש ועד אגודה נפרד מהוועד המקומי(:
1. ניהול חשבונאי נפרד.

2. תקציב מועצה ושימושים מוניציפאליים.
3. התחשבנות ועד מקומי מול האגודה ביישוב )ככל שיש ועד אגודה נפרד מהוועד המקומי(.

4. חלוקת הוצאות משותפות בין הגופים.
• קיום תקציב מאושר לכל שנת כספים, ומועד אישורו )את התקציב לשנה הבאה יש להגיש מידי שנה לכל 

   המאוחר עד חודש ינואר לאחר אישור תקציב המועצה(.
• בדיקת התקשרויות ועריכת הסכמים עם ספקי טובין ושירותים.

• קיום נהלי רכש וביצוע הזמנות מספקים.
• בדיקת אופן ביצוע התקשרויות ועריכת הסכמים.

• נהלי אישור חשבונות וביצוע תשלומים.
• נהלי גבית דמי חבר ומיסי יישוב נוספים, ככל שישנם.

• בדיקת תקינות מיסי היישוב וביסוסם כנדרש.
• בדיקת התחשבנות מול המועצה.

• בחינת הוצאות כספיות מיותרות ו/או שלא בסמכות.
• מועד אישור ופרסום דו"חות כספיים.

• ביקורת קופה קטנה ונהלי הפקדת כספים בבנק.
• מעקב ביצוע החלטות הוועד )רישום פרוטוקולים(.

• בחינת קיום נהלים לצרכי בקרה ושימור הידע הניהולי והארגוני.
• מעקב אחר טיפול בפניות התושבים.

• מעקב אחר תיקון הליקויים מדו"חות ביקורת קודמים והצעות לשיפור.
• קיום כיסויים ביטוחיים נאותים ליישוב וביטוח נושאי משרה לחברי הוועד המקומי.

רשימת הנושאים הינה הצעה לנושאים לביקורת, אין צורך לערוך בדיקה מקיפה לכלל הנושאים מדי שנה אלא 
יש לערוך תכנית שנתית ורב-שנתית לנושאים אותם מתכוונים לבקר מדי שנה, וכן, להפיק בגמר הביקורת דו"ח 

לנושאים המבוקרים. ר' בנספחים הצעה לתכנית ביקורת בוועד המקומי.

ד.
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       שלבים עיקריים בעבודת הביקורת
• סקר ראשוני.

• בחירת נושאים.
• תכנית עבודה.

• תכנית הביקורת.
• ביצוע הביקורת.
• סיכום הביקורת.

• דוח מסכם כתוב כולל המלצות.

  להלן פירוט של חלק משלבים אלה:
 

ה.1 סקר ראשוני
1. סקירה מהירה של מקורות מידע רבים המקדימה את הכנת תכנית הביקורת המפורטת. איסוף מידע משמעותי 

   על נושא הבדיקה תוך זמן קצר יחסית, כדי לאפשר קבלת החלטות של הביקורת בשלב מוקדם, על היקף 
   הבדיקה וצורתה.

2. היכרות שיטתית ומעמיקה יחסית, אם כי ראשונית עם הארגון או הנושא שיש לבדקו. היכרות עם הנורמות 
   החלות על פעולות הארגון, שהן הבסיס לאיתור הליקויים.

3. איתור ראשוני של נקודות תורפה, סיכונים ורגישויות, אי התאמות, כפילויות וחסכים שבמסגרת תכנית הביקורת 
   יש לשקול אם לבדקם ולאשרם. יכולת ראשונית להפריד בין עיקר לטפל נושאי משנה מהותיים מול נושאים 

   שאפשר לצמצם את בדיקתם או אף לוותר עליהם.
4. נועד בעיקר לתת תשובה מקדמית לשאלה האם יש טעם להמשיך בהשקעת משאבי ביקורת במטלה, או ל"רדת 

   ממנה" ולעבור למטלה אחרת.
5. הסקר הראשוני נועד להגדיר: מדוע הנושא טעון ביקרות, מה נדרש לבקר, כיצד, מתי והיכן תתקיים הביקורת.

ה.2 השיקולים לבחירת נושאים
1. משקל כספי )מטריאליות( - היקף תקציב פעילות או פרויקט, היקפי רכש ושיעורם מכלל פעילות הוועד המקומי.

2. עניין ציבורי, מידע חיצוני ודעת קהל, תלונות של אזרחים, שאילתות של חברי מועצה, קטעי עיתונות.
3. מידע שהצטבר בביקורת קודמת או ביקורת חיצונית - פרוטוקולים של דיוני המוסדות המנהלים, תקציבים 

   ודוחות כספיים.
4. מחזוריות הביקורת )מעקב( - משך הזמן שעבר מהביקורת הקודמת בנושא ומידע על ליקויים שטרם תוקנו.

ה.3 ביצוע הביקורת
הביקורת תעסוק במכלול פעילויות, בנושא מקיף או בתהליכים שלימים, ולא רק בבדיקה נקודתית. בדרך זו, ניתן 

להבטיח שהביקורת תיעשה מנקודת מבט כוללת, מעמיקה ורב ממדית על עבודת הוועד המקומי. ע"י כך תוכל 
הביקורת להגיע לממצאים משמעותיים ולהמלצות יעילות ופוריות לטווח הארוך של עבודת הוועד המקומי.

מומלץ כי הוועדה תתכנס אחת לתקופה ותנהל את הביקורת כנדרש.

1. זיהוי ואיסוף מידע
ועדת הביקורת תאסוף כל מסמך וכל מידע בוועד המקומי ומחוצה לו שלדעתה דרוש לה לביצוע תכנית הביקורת 

ולהשגת מטרותיה.

2. המידע יכול לכלול:
• חוקים, תקנות, פסיקות, נוהלי יסוד, מסמכי יסוד, תקנות התאגדות.

• מבנה ארגוני, הגדרת תפקידים, סמכויות ואחריות.
• תקציב, תכנית העבודה של הארגון במונחים כספיים, המלמדת על מקורותיו הכספיים של הארגון, התחום או 

   הנושא הנבדק, השימושים שנעשים או אמורים להיעשות בהם להשגת היעדים, דברי ההסבר של התקציב 
   נותנים אף מידע מילולי על היעדים שהתקציב נועד לקדם.

• דוח ביצוע התקציב, מלמד באיזו מבין התכניות יצא מלוא הכסף, באיזו מהן הוא הוצא באופן חלקי )אינדיקציה 
   לחוסר יעילות, ל"צווארי בקבוק", לתכנון "אופטימי" מדי(.

• תכניות עבודה - מלמדות על יעדי הארגון וגם על אופן בניית התקציב - קשר בין סדרי העדיפות הבאים לידי 
   ביטוי בתכנית העבודה ובין תקציב ההוצאות.

• דוחות כספיים )כולל מאזן ליום מסוים ודוח הכנסות והוצאות לפרק זמן מסוים שמסתיים באותו יום(, ניתוח רב 
   שנתי של הדוחות כמו גם ניתוח של היחסים בין מרכיבי הדוח, מספקים מידע רב על מצבו הכספי של הארגון, 

   נכסיו, התחייבויותיו, מקורות הכנסתו ועוד.
• פרוטוקולים על החלטות ועד הנהלה - נותן מידע על תהליכי קבלת ההחלטות, העברת מידע ובקרה ופיקוח.

• דוחות ביקורת חיצוניים )ביקורת המדינה, ביקורת המשרדים הממונים, ביקורת של רואה חשבון(.
• תכתובות פנים ארגוניות ועם גורמי חוץ.

• מידע מאמצעי התקשורת )לרבות אינטרנט( - יש לבחון מידע זה בזהירות, כאשר על הביקורת חלה חובת 
  ההוכחה בדבר מהימנות המידע.

3. אימות המידע
ועדת הביקורת תבסס את ממצאיה ומסקנותיה על מידע רלוונטי, מספק ואמין ככל שניתן באופן סביר, בהתאם 

למטרות הביקורת.

4. ניירות עבודה
יש לתעד את כל המידע הרלוונטי התומך בממצאים, במסקנות ובתוצאות של מטלות הביקורת.

ה.  
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        דוח הביקורת
דוח הביקורת מהווה את התוצר והתפוקה המרכזית ועדת הביקורת. הדוח צריך לתרום בין היתר, להשגת מטרות 

ויעדים של הוועד המקומי.
־דוח הביקורת צריך לתת תמונה שלימה ומאוזנת. רצוי לציין בדוח ביצועים נאותים שנמצאו, המלצות שישמו ופעו

לות תיקון שנעשו או שנמצאות בתהליך ביצוע. דוח הביקורת הסופי יכלול את תגובת המבוקר לשם הצגה מאוזנת.
 

ו.1 כתיבת טיוטת דוח
לפני הפצת הדוח יש להפיץ טיוטת דוח לגורמים המבוקרים, לקבלת הערות לצורך השלמות ותיקני טעויות, 

אם היו כאלה.

ו.2 מבנה הדוח
1. נורמה: הבסיס הנכון להתנהלות: חוק, נהלים, חוזרי מנכ"ל, פס"ד וכו'.

2. ממצא: התרחשות, אירוע, עובדה או נתון שקיומם עולה מתוך הפעילות המבוקרת והם בעלי חשיבות ומשמעות 
   לאותה פעילות.

3. מסקנה: דעת ועדת הביקורת הנובעת מניתוח ממצאי ביקורת.
4. המלצה: הצעה לפעולה מתקנת לביצוע המבוססת על הממצאים והמסקנות ונועדה להביא לשיפור המצב הקיים.

ו.3 נוסח דו"ח סופי
1. צרוף תגובת הגוף המבוקר.

2. ממצא שיש ספק בפרשנות שלו לא יכלל בדוח. יודגש כי בדו"ח לא ייכללו עובדות שהן בספק.
3. מומלץ להכין תקציר ליקויים והמלצות.

         נספח א' / נוהל מינוי וועדות ביקורת בישובים

1. סעיף 130א לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( קובע כי המועצה תבחר את ועדת הביקורת בכל ישוב וישוב.
2. חברי וועדת הביקורת בכל ישוב ייבחרו מתוך רשימת תושבים אשר יציעו את מועמדותם.

3. עפ"י הנוהל המוצע, תפורסם ברחבי הישובים ובאתר האינטרנט של המועצה בקשה לתושבים להציע את 
   מועמדותם כחברים בוועדת הביקורת של הישוב.

4. מנכ"ל המועצה ירכז את הבקשות ויידון בהם יחד עם חברי וועדת הביקורת של המועצה )או 3 חברי במידה 
   ועדיין לא נבחרה חברי וועדת ביקורת במליאה( אשר ישמשו כוועדת איתור.

5. וועדת האיתור תביא את המלצותיה למינוי חברי וועדות ביקורת בפני המליאה לאישורה.
6. מליאת המועצה היא זו אשר תאשר את מינוי חברי וועדות הביקורת בכל ישוב וישוב.

נספח ב' / הצעה לתוכנית ביקורת בוועד המקומי 

1. מטרת הביקורת
     בחינת התנהלות ותפקוד הוועד בהתאם לכללי מנהל תקין ובהתאם לדיני הרשויות המקומיות.

2. הבסיס החוקי והנורמטיבי
1. פקודת המועצות המקומיות.

2. צו המועצות האזוריות.
3. חוזרי מנכ"ל משרד הפנים.

4. נהלי עבודה פנימיים.
5. כללי מנהל תקין.

3. הנושאים שיבדקו
1. נתונים כללים.

2. התנהלות פעילות הוועד המקומי בהתאם להוראות החוק.
3. בחינת נאותות הניהול הכספי והרישומים החשבונאים של הוועד המקומי.

4. חיוב וגבית ארנונה מתושבים.
5. העסקת עובדים.

6. התקשרויות עם ספקים וקבלני משנה.

4. נתונים כללים
1. מספר תושבים בישוב.

2. מספר ושמות חברי הוועד.
3. האם יש זהות ועדים )ועד אגודה מכהן כועד המקומי(.

4. פעילות ועדת ביקורת.
5. סמכויות הוועד שהואצלו על ידי המועצה.

ניתן להסתייע במבקר המועצה 
בכל שאלה מקצועית ככל שתהיה.

ו.
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5. התנהלות פעילות הוועד המקומי בהתאם להוראות החוק
1. קבלת רשימת חברי הוועד ובדיקת קיום קרובי משפחה בוועד המקומי.

2. בדיקה האם מבן חברי הוועד המכהנים, יש חברים שהורשעו בעברה שיש עימה קלון.
3. בדיקת קיומם של נהלי עבודה בוועד המקומי.

4. בדיקה מהם השירותים העיקריים הניתנים על ידי הוועד המקומי והאם הינם תואמים להאצלת סמכויות 
   מהמועצה.

5. בדיקה האם התקיימו ישיבות ועד במשך השנה. אם כן, כמה ומה מועדם.
6. בדיקה האם נשלחות הזמנות לישיבות הוועד? באיזה דרך ובאילו פרקי זמן?

7. בדיקה האם מנהלים פרוטוקולים לישיבות.
8. בדיקה האם מקיימים מעקב אחר ביצוע החלטות הוועד.

9. בדיקה האם הפרוטוקולים חתומים. אם כן על ידי מי?
10. בדיקת היעדרויות מישיבות הוועד המקומי.

11. בדוקה האם היה מניין חוקי בעת קבלת החלטות בישיבות הוועד.

6. הניהול הכספי והרישומים החשבונאים של הוועד המקומי.
1. בדיקת קיום מינוי רו"ח לוועד המקומי,

2. בדיקה האם הוועד מקומי הגיש למועצה דוח כספי מבוקר בידי רואה חשבון?
3. בדיקת דוחות כספיים לשנים.... אשר הוגשו לאישור המועצה ואת החלטות המועצה הכתובות בנוגע 

   לתקציבים אלו?
4. בדיקת מנגנוני הבקרה והפיקוח על הוועד המקומי. וכיצד הם באים לידי מימוש בשטח?

5. בדיקת חריגות והפרשים בין התקציב לביצוע ובין ביצוע השנה לביצוע שנה קודמת.

7. העסקת עובדים
1. בדיקה האם הוועד המקומי מעסיק עובדים.

2. בדיקה האם עבודת העובדים היא במסגרת הסמכויות שהאצילה המועצה.
3. בדיקה האם המשרה מתוקצבת בתקציב הוועד המאושר

4. בדיקת תהליך מינוי העובד.
5. בדיקה האם קיימת קרבה משפחתית בין העובדים לוועד המקומי.

6. בדיקה האם שכרם ותנאי עבודתם כמתחייב בחוק.
7. בדיקת האמצעים לפיקוח על נוכחות עובדים.

8. בדיקה האם מיושמים על העובדים הכללים הבאים:
א. איסור עבודות חוץ.

ב. איסור קבלת מתנות מגורמי חוץ.
ג. איסור קבלת טובות הנאה.

ד. איסור הימצאות במצב של ניגוד עניינים.

8. התקשרויות מול ספקים וקבלנים:
1. בדיקת נהלים קיימים באשר להתקשרויות מול ספקים וקבלנים ויציאה למכרזים.

2. בדיקת נוהל אישור חשבונות וביצוע תשלומים לספקים ונותני שירותים.
3. בדיקת הצעות המחיר )על פי חוק המכרזים או נהלי רכש פנימיים(, הזמנות עבודה ואת 

    הקריטריונים לפיהם נבחרו הספקים והקבלנים.
4. בדיקה האם עובדים מול רשימת ספקים מאושרים של המועצה.

5. בדיקה כיצד נקבע גובה המחיר לביצוע הפרויקטים ומהם הקריטריונים המקצועיים.
6. בדיקה האם קיימים מחירים מנופחים ללא הצדקה.

7. בדיקה האם קיימים קשרים משפחתיים ואחרים בין חברי הוועד המקומי לספקים ולקבלנים 
    המבצעים שנבחרו.

8. בדיקה האם יש פרויקטים/עבודות שבוצעו ולא שולמו לספקים ומדוע.
9. בדיקת נוסח ותנאי חוזה אחידים לקבלנים.

10. בדיקת תנאי תשלום.
11. בדיקת אופן ביצוע ההזמנה ומועד הנפקתה.
12. בדיקה האם הזמנה ניתנת כנגד תקציב זמין.

13. בדיקה מי מאשר חשבונות חלקיים וסופיים לקבלן.
14. בדיקה מי מבקר את הביצוע.

15. בדיקה איך נבחר קבלן )קריטריונים של ניסיון, יכולת, ערבויות וכו( והאם מורשה עפ"י חוק.
16. בדיקה האם קיימות מחלוקות כספיות ביחס להתקשרויות עם ספקים וקבלנים, ואם כן - 

      על איזה רקע והאם נובע מניסוח לא ברור של תנאי ההתקשרות או טיב העבודה.

בברכה,

חגי פלמר
מנכ"ל המועצה
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