
 גופי ביקורת פנימיים וחיצוניים

המועצות  לחוק ולצו הוראות והנחיות לאופן פעילותן בהתאם 

(מועצות אזוריות)המקומיות   



 המוסמך בידי ,כדין נעשו והבניה התכנון חוק לפי פעולות לרבות המועצה פעולות אם לבדוק•

 .והחיסכון היעילות ועקרונות המידות טוהר שמירת תוך ,לעשותם

 

 .לבדוק את פעולות עובדי המועצה•

 

   טוהר ,דין כל הוראות  קיום מבטיחים במועצה הנהוגים הנוהל והוראות הבוחן סדרי את לבדוק•

 .והחיסכון היעילות ועקרונות המידות

 

ח של המועצה ולבדוק את דרכי תחזוקת כספי המועצה ושמירת רכושה והחזקתו  "את הנהלבקר •

 .מניחות הדעת

 

או גוף אשר המועצה משתתפת /קרן ו, מוסד, מפעל, הביקורת תעשה גם לגבי כל תאגיד •

 .בתקציבים השנתיים כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב  או משתתפת במינוי הנהלתם

 

 פנים של המועצהפנימיים מבקר גופי ביקורת 



ביושר ובהתאם להוראות החוק  , לתת דין וחשבון שמילא את תפקידו בנאמנות, על כל עובד ציבורחובה •

   public accountability) )ולכללי היעילות והחיסכון 

 .בכל גוף ציבורי צריכים להתקיים מנגנוני בקרה וביקורת פנימית•

 .פעולותיו של כל גוף ציבור צריכים לעמוד לביקורת חיצונית של גורם מקצועי ובלתי תלוי בגוף המבקר•

 .מקובלים וללא משוא פנים, על פי נהלים וקריטריונים אחידים, הביקורת צריכה להיעשות במקצועיות•

היקפה מועדה ואום הצגת דוח הביקורת , תכנית הביקורת. המבקר חייב להיות בלתי תלוי בעבודתו•

 .חייבים להיעשות על פי שיקול דעתו המקצועי של המבקר בלבד

 .בו הוא מועסק באירגוןהמבקר צריך שיהיה כפוף לדרג המקצועי הבכיר ביותר •

מהווה חלק , קבלת הערותיו של הגוף המבוקר למצאים שהועלו בביקורת טרם הכנת דוח הביקורת•

 .בלתי נפרד מהליך הביקורת

 .המוסמכיםהרלוונטיים דוח הביקורת יוגש לטיפולו של העומד בראש הגוף המבוקר לידיעת הגורמים •

י המבוקר ובשימוש בממצאי  "האפקטיביות של הביקורת תלויה במידה רבה בתיקון הליקויים ע•

 .הביקורת בתהליך קבלת החלטות

 .דוח ביקורת שנערך בגוף ציבורי צריך שיובא לידיעת הציבור•

 עקרונות יסוד בתחום הביקורת והפיקוח הציבורי

          



   הרכב ועדת הביקורת של המועצה



 .אם החלטות המועצה הוצאו לפועל כדיןלבדוק •

 

נעשו ולבדוק אם פעולות המועצה , את חשבונות המועצהלבדוק •

 .תקציבה המאושרבמסגרת 

 

  הצביעו עליהם המועצה ענייני בהנהלת הליקויים תוקנו אם לבדוק•

 .המועצה בפני המדינה מבקר או הוועדה

 

 מועצה עובד או מועצה חבר מכל לקבל רשאית הביקורת ועדת•

  .תפקידה למילוי לה הדרושים והסברים מסמכים ,ידיעות

 תפקידים וסמכויות של ועדת הביקורת  



 הליך מינוי ואישור חברי ועדת ביקורת

המועצה תבחר ועדת ביקורת מבין תושבי היישוב  אשר אינם חברי •

 .מתוך רשימת תושבים שיציעו את מועמדותם, ועד מקומי

 .ולא יעלה על חמישה, מספר חברי ועדת ביקורת לא יפחת משלוש•

 .ר לוועדה"חברי ועדת ביקורת יבחרו יו•
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 סמכויות ועדת ביקורת

 .תבדוק אם החלטות הוועד המקומי הוצאו לפועל כדין•

 .תבדוק את חשבונות הוועד המקומי•

 .תבדוק כי פעולותיו נעשו במסגרת תקציבי המאושר•

תבדוק אם תוקנו ליקויים בפעילות הוועד המקומי אשר נמצאו •

 . בביקורת קודמות



 ביקורתמה לא בסמכויות ועדת 

או  /ועדת הביקורת לא תבדוק נושאים עקרוניים שנקבעו בחוק ו•

 .בהחלטת מליאת הרשות

 

או /אין בסמכותה של ועדת הביקורת לבקר את פעולות המועצה ו•

 .נבחריה

 

 .ועדת הביקורת לא תבדוק נושאים הנמצאים בהליך שיפוטי•

 



 לביקורתמסמכים ואסמכתאות 

רשאית ועדת הביקורת לקבל מכל חבר ועד מקומי או , לצורך ביצוע תפקידיה•

 .ידיעות מסמכים והסברים הדרושים לה, עובד ועד מקומי

 

או כל מסמך  /הנחיית עבודה ו, כספים, ועדת ביקורת תתבסס על אסמכתאות•

 .המעיד ומבסס את טענות הוועדה

 

בכלל לפני שמוציאים טיוטת דוח ביקורת ומומלץ לשוחח עם חברי הוועד  •

 .המקומי ועובדיו

 

על ועדת הביקורת לפעול בשיתוף פעולה עם הוועד המקומי לצורך ביקורת  •

לייעול עבודת הוועד המקומי תוך שאיפה לחיסכון ויעילות  , בונה ואפקטיבית

 וטובת הציבור



 ביקורתלוחות זמנים והליך להגשת דוחות 

תוך שלושה חודשים מתום כל שנה תמציא ועדת הביקורת לוועד המקומי טיוטת דוח  •

 .ביקורת מפורט שיתייחס לפעולות הוועד המקומי ותאפשר לו להעיר הערות לטיוטה

 .הערות לטיוטה של הוועד תוך שלושים יום מקבלת טיוטת הדוח•

יש  . ועדת הביקורת תקיים דיון בהערות הוועד המקומי ותנפיק את דוח הביקורת הסופי•

 .  לרשום בדוח הסופי את התייחסות והערות הוועד המקומי

,  בתוך חמישה חודשים מתום כל שנה תמציא ועדת הביקורת  את דוח הביקורת הסופי•

 :  לידי

            

           

 

 .דוח הביקורת הסופי יהא פתוח לעיון כל תושב בישוב•

יום ממועד הגשתו   14סיכום תמציתי מהדוח הסופי יופץ לכל תושבי היישוב בתוך •

 .למועצה

 



 המקומידגשים לבדיקת תקצוב הועד 

 .תקצוב הוועד המקומי הינו תכנית עבודה הצפויה לשנה הקרובה•

מה  , מה גבול אחריותם, כך ברור לחברי הוועד המקומי, ככל שגדול הפירוט בתקציב•

 .המשאבים העומדים לרשותם לצורך מתן השירותים לתושבים

 .י המועצה לוועד המקומי"הינן פעולות שהואצלו ע, יש לוודא כי הפעולות שתוקצבו•

סטיות  /חריגות/יש לבדוק את תקציב  מול ביצוע בצרוף דרישה לקבלת הסברים לגירעונות•

 .או שינויים/ו



 תקציבבדיקת לוחות זמנים להגשת 

לשנת  , בכל שנה  01/10לא יאוחר מיום , התקציב יוגש לאישור המועצה•

 .הכספים הבאה

  30לא הוגש תקציב למועצה ולמרות דרישה של המועצה לא הגישו עד •

כדי לקיים השירותים ההכרחיים  , תכין המועצה תקציב בשביל הועד, בנובמבר

 .ביותר לתושבים

 .בדצמבר 31המועצה תמסור לוועד את החלטותיה דבר התקציב עד ליום •



 כספידגשים לבדיקת דוח 

1. 

 ?הוועד האם מונה רואה חשבון על ידי 1)

ר הוועד המקומי וחבר ועד מקומי המכהנים בתאריך  "י יו"האם הדוח הכספי נחתם ע2)

 ?הדוח אישור 

 .קבלת הסברים על גירעונות שוטפים ומצטברים3)

הוועד לפעול להקטנת וצמצום  כיצד בכוונת פעולה בדיקה כי קיימת תשתית 4)

 .הגירעונות

 

2. 

  30/4   -דוח כספי מבוקר יוגש למועצה עד1)

 .ימים מהגשת הדוח למועצה 14תמצית הדוח הכספי יופץ לכל תושבי היישוב בתוך 2)



האגף לביקורת במשרד הפנים    

 .ולהנחיות המקצועיים לכללים בהתאם הביקורת את לערוך מחויב החשבון רואה•

 

  החשבונות על והממונה לביקורת האגף מנהל י"ע לעת מעת נקבעים שהם כפי•

  .הפנים במשרד

 

 .התפקידים בעלי עם בתיאום הביקורת את לערוך החשבון רואה על•

 

  השנתי הכספי הדוח על ביקורת לערוך אמורה חשבון ראיית הביקורת מחלקת•

   .המקומית הרשות של

 

 .שהסתיימה השנה של בדצמבר 31 ליום מבוקר כספי דוח ולהגיש•



 דוח ביקורת מפורט 
 

  פעילות תחומי מספר לבדוק מתבקש ח"רו הביקורת מתוכנית כחלק•

 .המקומית ברשות

 

  בעיקרם ומהווים שנה מידי ונבדקים קבועים הינם מהנושאים מקצת•

 .המבוקר הכספי לדוח תומכת ביקורת

 

  .מורחב באופן שנבדקים נוספים נושאים גם נקבעים מידי•

 

 .המבוקר הכספי מהדוח נפרד בלתי חלק מהווה המפורט הביקורת דוח•

 



 מעקב אחר תיקון הליקויים

 ולידיעת  המקומית הרשות ראש של לטיפולו נשלח המסכם הביקורת דוח•

 .המחוז על והממונה הפנים משרד הנהלת

 

  הביקורת ועדת בפני לדיון הביקורת דוח את להביא מתבקש הרשות ראש•

 .הרשות ומועצת

 .הליקויים תיקון על להורות•

   הליקויים הישנות למניעת בצעדים לנקוט•

 .בוצעו ל"הנ שהפעולות המאשר דיווח להגיש וכן•

 .החשבון רואי י"ע השנתית הביקורת במסגרת נבדק הליקויים תיקון•



בקרה מנהלית ' מח  

דוחות כספיים 

הנחות במיסים, גביית מיסים 

גרעון בתקציב 

העסקת וקבת עובדים 

תוספת שכר 

  הענקת תמיכות 

 ומכרזיםחוזים. 

 

 

רישוי עסקים 

קניות 

אינוונטר, ניהול מחסנים 

  חוקי עזר 

 ייחודיים  ביקורת פנימית וכן מאפיינים

 לרשות המקומית

 

 

 



 בתחום היחידה לחיוב אישי 
 .(5/2001 'מס חזר) בנושא שפורסם הפנים משרד  ל"מנכ חוזר בעקבות הוקמה אישי לחיוב היחידה•

 הקבועה הביקורת במסגרת החשבון רואי י"ע שמוגשים הביקורת דוחות את בודקת היחידה לחוזר בהתאם•

 .כדין שלא כספית להוצאה חשש עולה בהן הביקורת לאגף המוגשות הפניות את וכן

 .כדין שלא כספית בהוצאה מדובר אם ,ראשונית משפטית בדיקה בודקת היחידה•

 החששות לבדיקת ח"רו למינוי הוועדה בפני מביאה או/ו התייחסות לקבלת לרשות פונה מכן לאחר•

 .האמורים

  מוגש אשר מסכם דוח  הפקת לשם בביקורת המשפטי ההיבט ובחינת ח"רו עבודת על מפקחת היחידה•

   .לוועדה

  להיפגע שעלול מי כל של לשימוע וזימון לדיון הוועדה שולחן על התהליך כל לאחר מונחים והדוחות התיקים•

 .הוועדה מהחלטות או/ו הדוח ממצאי

  אחר במעקב ,הנותנים בהשלמת ,החומר בהכנת הוועדה של ארוכה זרוע כמעין למעשה משמשת היחידה•

 .ב"וכיו הוועדה החלטות יישום

  .לחייב האם השר להחלטת המלצתו עם יחד מעבירן אשר ,המשרד ל"למנכ מועברות הוועדה המלצות•

 .השר החלטות למימוש פועלת אישי לחיוב היחידה



א וגמלאות "שכר כ  

 

 הפנים במשרד ק"ברושמ ושכר א"כ אגף•

 

 .האוצר במשרד השכר אגף•

 

 .האוצר במשרד  החקירות יחידת•
 



תפקידי המבקר  –משרד מבקר המדינה   

  ביקורת של אחרות מצורות ,ובשיטותיה  במטרותיה , במעמדה נבדלת המדינה ביקורת•

   .ציבורית

   .מחייבות נורמות לאור ובחינתם ,המבוקרים הגופים פעולות על נתונים כאיסוף להגדירה ניתן•

   .ותאגידיה מוסדותיה על המדינה פעולות של תלויה בלתי הערכה של תהליך זהו•

  וגופים המדינה מנהל של פעולותיהם מגוון על חיצונית ביקורת עושה ,המדינה מבקר•

 .באחריות ונשיאה ציבור כספי על פיקוח להבטיח כדי ,שונים ציבוריים

  הגופים כל של לחשבונותיהם מוגבלת בלתי גישה המדינה למבקר יש תפקידיו במילוי•

 .שלהם המידע למאגרי וכן מסמכיהם לכל ,לביקורתו הכפופים

  המדינה שמבקרי יש האחרונות בשנים ,אולם ,מעשה שלאחר ביקורת כ"בד – הביקורת מועד•

  כלומר ,ההתרחשות למועד האפשר ככל סמוך ציבורי עניין בהם שיש בנושאים מטפלים

 ."אמת בזמן ביקורת"

 



 היבטים שעל מבקר המדינה לבחון 

  אם לבר נועדה ,ציבור כספי הוציא או ,סמכות שהפעיל מי או ,ציבור עובד שעשה ,פעולה של חוקיותה בדיקת

  נועדה ,שהוצאו הוצאות או ,שננקטו פעולות של סדירותן ובדיקת ,הפעולה את לבצע החוקית מסמכותו היה

 .ראויות ונורמות נהלים ,חוקים קיום על ההקפדה מידת את לברר

 בין היחס נבדק היעילות ובביקורת ,הנבדקת בפעולה שהושקעו התשומות בעיקר נבדקות החיסכון בביקורת

  הפעולה של יעדה האם דהיינו ,שהושגו התפוקות נבדקות האפקטיביות בביקורת ואילו ,לתפוקות התשומות

 .הושג אמנם

  ניגוד בהן  שהיו פעולות נעשו האם :כגון ,מחייבים התנהגות וכללי בנורמות ציבור עובדי של עמידתם בדיקת

  מוסדרים אינם התנהגות כללי בהם בתחומים .ושררה  מעמד ניצול או פנים משוא ,זרים שיקולים ,עניינים

  לא ומעשים החלטות למנוע כדי ,הראויה הנורמה את המדינה מבקר קובע ,ובפסיקה כתובים בנהלים ,בחוקים

  נורמות מקבלות ,אחת לא .חוקים או בנהלים ,מחייב מעמד מכן לאחר אלו נורמות מקבלות ,לאחת לא .נאותים

 .בחקיקה שינויים לשקול ממליץ ,ביקורת ממצאי ובעקבות יש .חוקים או בנהלים ,מחייב מעמד מכן לאחר אלו

 



 חוק מימון מפלגות 

   . והמפלגות  הסיעות של הכספים ענייני ניהול על ביקורת הוחלה ,1973-ג"התשל ,מפלגות מימון חוק לפי .א

  בביקורת מדובר זה בכלל .עניין בעלי בתורמים תלותן ואת הוצאותיהן את לרסן בעיקר נועד החוק נועד החוק

 בודק המדינה מבקר .בחוק  שנקבעו כללים לפי ,הציבורית מהקופה למפלגות המוקצבים בכספים השימוש על

  ולרשויות לכנסת הבחירות בתקופת בחשבונותיהן הן השוטפים בחשבונותיהן הן ,וההכנות ההוצאות את

   .המקומיות

 

  במסגרת היו ההכנסות אם ;בחוק שנקבעה התקרה בגבולות היו הוצאותיהן אם :היבטים שלושה נבדקים

   .המדינה מבקר הנחיות פי על חשבונותיהן את ניהלו ואם ;תרומות קבלת לעניין בחוק הקבועות ההגבלות

 

  המפלגות על להטיל המדינה מבקר בידי יש -חריגות על ומצביע חיובי אינו המדינה מבקר דוח בהם במקרים

 .כספיים קנסות והסיעות

 

  ומיד ,שרים וסגני שרים של בפעילותם עניינים ניגוד למניעת ,1977-ב הממשלה שקבעה הכללים פי על .ב

  נוספים תפקידים ועל עיסוקיהם על ,שברשותם ההון על ,נכסיהם  על ,הכנסותיהם על הצהרה ,בשנה שנה

  הוטל המדינה מבקר ועל האמורים לעניינים בנוגע ומגבלות חובות עליהם מטילים הכללים .ממלאים שהם

 .בהם עומדים אם לבדוק



 תודה על ההקשבה 


