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 2004-ד"תשס( 2' מס)מקומי צו  בועדועדת ביקורת 
(א) רשימת מתוך ,מקומי ועד חברי אינם אשר ,היישוב תושבי מבין ביקורת ועדת תבחר המועצה 

 .מועמדותם את שיציעו תושבים
 
 (ב)  חמישה על יעלה ולא משלושה יפחת לא הביקורת ועדת חברי מספר. 
 
 (ג)   הועד חשבונות את תבדוק ,כדין לפועל הוצאו המקומי הועד החלטות אם תבדוק הביקורת ועדת 

  בפעולות ליקויים תוקנו אם תבדוק וכן המאושר תקציבו במסגרת נעשו פעולותיו כי ותוודא המקומי
 .קודמות בביקורות נמצאו אשר המקומי הועד

 
(ד)  מקומי ועד עובד או מקומי ועד חבר מכל לקבל הביקורת ועדת רשאית ,תפקידיה ביצוע לצורך, 

 .לה הדרושים והסברים מסמכים ,ידיעות
 
(ה)  ביקורת דוח טיוטת המקומי לועד הביקורת ועדת תמציא שנה כל מתום חודשים שלושה בתוך 

 ועדת ;ימים שלושים בתוך לטיוטה הערות להעיר לו ותאפשר המקומי הועד לפעילות שיתייחס מפורט
 .הסופי הביקורת דוח את ותערוך המקומי הועד בהערות דיון תקיים הביקורת

 
(ו)   המועצה ראש ,המקומי הועד לידי הביקורת ועדת תמציא ,שנה כל מתום חודשים חמישה בתוך 

  תושב כל לעיון פתוח יהא הביקורת דוח ;הסופי הביקורת דוח את המועצה של הביקורת ועדת ולידי
 .למועצה הגשתו ממועד ימים 14 בתוך היישוב תושבי לכל יופץ ממנו תמציתי וסיכום ביישוב
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 : הביקורת ועדת תפקידי פרוט להלן

"חוק בהוראות עמידה  - "כדין לפועל הוצאו המקומי הועד החלטות אם תבדוק,  

 .'וכו תקין מנהל כללי ,מועצה החלטות ,רגולציה ,תקנות

"חשבונות הנהלת ועבודת רישום ,כספי ניהול– "המקומי הועד חשבונות את תבדוק. 

"ביצוע מעקב ,תקציב בניית – " המאושר תקציבו במסגרת נעשו פעולותיו כי תוודא 

 .תקציבי

"ליקויים תיקון מעקב – "הועד בפעולות ליקויים תוקנו האם תבדוק. 

 

 

 

 
 ביקורת פנים –י דורון יוניסי "המצגת נערכה ע



   ,לחוק בהתאם ופעילותיו המקומי הוועד פעילות את תבחן הביקורת שוועדת הדרישה

 :לרבות ,המקומי לוועד שניתנו החוקיות הסמכויות את לבחון מחייבת

ניקיון ,חינוך ,חברה ,שמירה ,גינון)  איזורית/המקומית המועצה ידי על שהואצלו פעולות 

 ('וכו

עובדים העסקת 

מיסים גבית 

קבוע רכוש תחזוקה / רכישה   

ציבור במבני טיפול 

לתושב שרות 

 

 



 

 : שלבים 5 -ב הביקורת ועדת פעילות את נגדיר

הביקורת לוועדת עבודה נוהל קביעת – ראשון שלב 

שנתית רב / שנתית עבודה תוכנית קביעת – שני שלב 

העבודה לתוכנית בהתאם ביקורת ביצוע – שלישי שלב 

וההמלצות הממצאים ,ביקורת בדוח דיון – רביעי שלב 

המועצה של הביקורת ועדת ר"וליו המועצה לראש שנתי ביקורת דוח העברת – חמישי שלב 

 

 

 



(לחוק בהתאם) וסמכויות אחריות תחומי ניסוח 

זמנים לוחות ,פרוטוקולים , ישיבות – הועדה עבודת סדרי קביעת. 

הביקורת לוועדת המקומי מהוועד - מסמכים / החומרים העברת תהליכי 

(זמנים לוחות לרבות) תשובות קבלת ואופן שאלות העברת אופן 

הנושאים היקף ,הנושאים כמות – שנתית רב / שנתית עבודה תוכנית קביעת. 

הביקורת ועדת לפעילות תקציב קביעת 

ציבור תלונות / בפניות טיפול 

 

 

 



 : הביקורת הפנימית 

 כלי עזר ניהולי 

 שמטרתה לסייע לוועד המקומי 
 

 

 



 

ביישוב העיקריים העבודה תהליכי מיפוי 

מעורב כספי היקף / התהליכים מורכבות בחינת 

הנושאים של תיעדוף תוך לבדיקה עדיפות סדרי קביעת 

הביקורת ועדת של הקדנציה תחילת / השנה בתחילת עבודה תוכנית אישור 

התרחשויות / לארועים בהתאם שנה בכל העבודה תוכנית של עדכון 

 



 

 

שנת 2024שנת 2023שנת 2022שנת 2021שנת 2020פרוט תהליכים ברי ביקורת

מערך כספים

תקציב / מעקב תקציב וביצוע1

ניהול השקעות / כספים פנויים2

תהליכי רישום וניהול הנהלת חשבונות3

גביה מיסי ועד מקומי4

התחשבנות עם מועצה מקומית /איזורית5

התחשבנות עם אגודה שיתופית )אגש"ח(6

ביטוחים7

 תפעול

רכש והתקשוריות עם ספקים8

ניהול נכסים / מבני ציבור9

רכוש קבוע10

תהליכי עבודה ובקרה - גינון11

שמירה12

הפעלת גני ילדים13

חינוך לא פורמאלי14

תחזוקת מתקנים / תקני ספורט , גני שעשועים.15

משאבי אנוש

ניהול כוח אדם 16

תשלום לעובדים / קופות פנסיה 17

קליטת עובדים וסיום יחסי עבודה18

שונות

מעקב וטיפול בתביעות עובדים/לקוחות/ספקים19

מעקב יישום החלטות וועד מקומי / ועדת ביקורת20

מעקב תיקון ליקויים ועדת ביקורת21

שרות לתושב22

45545סה"כ נושאים בשנה



דגשים ,מקצועית סקירה קבלת ,עבודה תחילת על עדכון – הועד עם הכנה ישיבת תאום. 

וכו מעורבים גורמים ,ז"לו ,היקף ,הבדיקה מטרת – ביקורת תוכנית עריכת'. 

המבוקר הגורם – הנושא על האחראי הגורם עם פגישה. 

וכו רגולציה ,חשבונות הנהלת ,פרוטוקולים ,מהמחלקה – חומרים איסוף' 

ביקורת דוח טיוטת עריכת 

התייחסותו וקבלת – המבוקר לגורם טיוטה העברת 

התייחסות וקבלת – מקומי לוועד טיוטה העברת 

לקהילה הפצה – סופי דוח של הפקה. 

 



 : הביקורת דוח לעריכת דגשים

יכולה לא ,מדיניות או פרשנות על מחלקות יתכן - עובדתית נכון להיות חייב הביקורת דוח 

 .עובדות על מחלקות להיות

ביקורת דוח של אחיד פורמט לגבש מומלץ. 

(ליקויים) שליליים ממצאים וגם חיוביים ממצאים גם – הממצאים כל את להציג יש 

תועלת -עלות בחישובי ועומדות ישימות תהינה שההמלצות ראוי – המלצות להציג יש. 

אדם ולא מסויים תהליך בודק הדוח – פרטיים שמות יכלול לא הביקורת שדוח ראוי 

 .מסויים

ועניינית ,הגונה ,מלאה בצורה – המבוקרים תגובת את לכלול צריך הדוח. 

 

 

 

 

 



 .ועדת הביקורת איננה ועדה ביצועית

 .לא יכולה לקבוע מדיניות

ולא יכולה לקחת חלק בהליך קבלת  

 .החלטות
 

 

 



 : ביקורת דוח של מומלץ מבנה

 

 

 

 

 

 

סקירה כללית על הנושא

תקופת הבדיקה

מתודולוגיית הבדיקה

לוחות זמנים

ניתוח נתוני תקציב וביצוע בשנים רלוונטיות

פרוט נתונים כמותיים רלוונטים

פרוט ממצאים

פרוט ההמלצות

התייחסות הגורם המבוקר

התייחסות הוועד המקומי

צרוף מסמכים במידת הצורךנספחים

מבוא

נתונים כספיים / כמותיים

גוף הביקורת



 מומלץ

הבדיקה סיום לאחר המקומי הועד עם ביקורת ועדת של משותפת ישיבה לקיים . 

(החוק דרישת) – היישוב חברי לכלל הסופי הביקורת דוח את להפיץ 

הביקורת דוח בנושא חברים אסיפת לקיים. 

(בלבד הישוב לחברי צפייה) – הישוב חברי של האינטרנט באתר הביקורת דוח את לשמור 

 

 

 

 

 



 הביקורת הפנימית

כלי להגברת השקיפות של תהליכי  

 .העבודה בוועד המקומי
 

 

 



  ועדת ר"וליו המועצה לראש לשלוח הביקורת ועדת נדרשת מאי חודש לסוף עד ,לחוק בהתאם

 .הסופי הביקורת דוח את המועצה של הביקורת

   – ראשונה חלופה

למועצה ולשלוח השנה באותה שנערכו הביקורת דוחות כול את לאגד. 

 

  -  שניה חלופה

דיווח : לרבות השנה במהלך פעילותה על הביקורת ועדת מדווחת שבו ,חדש מסמך לערוך 

 תיקון ,וההמלצות הממצאים עיקרי ,שנבדקו נושאים ,עבודה תוכנית ,ישיבות מועדי על

 .ליקויים

 

 

 

 



 : אזורית למועצה לדיווח מומלץ מבנה 

 

 

 

 

פרוט חברי ועדת ביקורת

תאריכי מינוי חברי ועדת ביקורת

מועדי קיום ישיבות ועדת ביקרת

הצגת תוכנית עבודה רב שנתית

פרוט הנושאים שנבדקו השנה

פרוט ממצאים שנתגלו בדוחות הביקורת

פרוט ההמלצות

טבלת תיקון ליקויים / מועד משוער לסיום תיקון ליקויים

נתונים כללים

תוכנית עבודה שנתית של 

ועדת הביקורת

נושאים שנבדקו

חלק א'

חלק ב'

חלק ג'



 .פשוט דבר איננה קהילתיים בישובים אפקטיבית ביקורת ביצוע

"של חברים/חברים/שכנים על ביקורת לעשות נעים כך כל לא באמת זה - "נעים לא זה 

 ...הילדים

הרעים האנשים" לכאורה להיות שמתנדבים אנשים הרבה אין - טוב לא דימוי". 

כיצד ,מסמכים לקבל כיצד ,ביקורת לעשות כיצד שיועדים אנשים אין לעיתים - ידע חוסר 

 .נתונים לנתח

בביקורת  להשקיע זמן יש למי ,עסוקים כולנו – זמן של בעיה. 

לו שיש בתפקיד מדובר ,אחריות לקחת רוצים לא אנשים לעיתים – אחריות של בעיה 

 .לחוק בהתאם אחריות

 

 



 אינה דבר פשוט   -הביקורת  

 אך אפשרי
 

 חיצוניים ביועצים להעזר ניתן ,ברירה שאיןכ
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