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 לכבוד:

 ראש המועצה -מר יוחאי דמרי 

 

 2017הנידון: דוח מבקר המועצה לשנת 

 

המועצות תקנון , על פי 2017הנני מתכבד להגיש לך את דוח מבקר המועצה לשנת 

 (.א)ל66סעיף  1981-"אמתשאזוריות )יהודה ושומרון(, ה

 ועדות הביקורת בוועדים המקומיים.עסק בנושא  2017הדוח השנתי לשנת 

 ההמלצות יושמו.מחלק יש לציין כי כבר במהלך הכנת הדוח 

המבוקרת על שיתוף  הלקחאני רוצה להודות למנכ"ל המועצה ולעובדים במ

הפעולה במהלך הכנת הדוח. הדבר מבטא את תפישתם את הביקורת הפנימית 

ככלי ניהולי שמטרתו לשפר ולייעל את הארגון. שיתוף פעולה זה מניב תוצאות 

 חיוביות וטיפול יעיל בכל הנושאים שמעלה הביקורת.

 ביקורת.העתק דוח הביקורת יישלח לחברי הוועדה לענייני נקבע כי  תקנוןב

חודשים ממועד קבלת הדוח מהמבקר, עליך להגיש את הערותיך על הדוח  3בתוך 

 המלצותיהם על הדוחלוועדת הביקורת, הם יקיימו דיון ולאחר מכן יעבירו את 

 בצירוף הערותיך למליאת המועצה.

ע על כל הליקויים יש לציין כי דוח ביקורת זה אינו מתיימר לאתר ולהתרי

ועדים והלגרום לכך שבעיקר . מטרת הדוח היא שנבדקוהבעיות בנושא 

יפעלו בהתאם לנהלים יעילים ומסודרים  עדות הביקורתהמקומיים ו

 וכתוצאה מכך יהיו פחות ליקויים.

 דוד סגל, רו"ח

 מבקר המועצה

 והממונה על תלונות הציבור

 העתק:

יו"ר וחברי הועדה לענייני ביקורת
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 הקדמה .1

בנויות משלטון דו רובדי: המועצה המועצות האזוריות בישראל  .1.1

רובד העליון והיא האחראית על כל התושבים היא השנבחרה 

 במועצה. הועד המקומי הוא הרובד התחתון ותפקידו לבצע

 .את הפעולות שהמועצה האצילה לו בתחומי הישוב

מקומיות )מועצות אזוריות( בתיקון שנעשה בצו המועצות ה .1.2

, שונו ההוראות להתנהלות הוועד המקומי 2004-התשס"ד

, המועצה האזורית חייבת למנות 2005וסמכויותיו. החל מינואר 

אשר אמורה לבקר את פעולות הועד ביקורת,  וועדתלכל ישוב 

 .המקומי

מחלקת  הוחלט להקיםנושא זה נבחר לאחר שבמועצה  .1.3

ישובים, לסייע להם ל במטרה להוות עוגן מקצועי ,יישובים

להתנהל באופן תקין ולשפר את יכולותיכם הכלכליות 

חשוב שוועדת הביקורת של הועד ההנחה היא ש. והקהילתיות

א כלי מכיוון שהביקורת היוזאת  המקומי תפקח על עבודת הועד

דם את ולקארגון להשיג שאמור לסייע להנהלת הניהולי 

מטרותיו באמצעות בחינת אפקטיביות, יעילות הארגון, שמירה 

ירה על נוהל תקין וטוהר המידות על הוראות החוק, לרבות שמ

 .מקובלים בהתאם לסטנדרטים וכן עבודה

 הביקורת: מטרת .2

בחינת קיומן ותפקודן של ועדות הביקורת ביישובי המועצה  .2.1

 המועצותתקנון ל א110כמתחייב בסעיף הר חברון האזורית 

 .1979-תשל"ט (האזוריות )יהודה ושומרון

 המלצות על דרכים לתיקון הליקויים שיימצאו. .2.2

חיזוק ושיפור ועדות הביקורת מתוך הנחה כי ישובים בהם תהיה  .2.3

יתנהלו בצורה נכונה, שקופה ומקצועית ועדת ביקורת פעילה, 

 יותר.

 הביקורת כללה את הנושאים הבאים: .2.4

 

הוועדים  
המקומיים

הביקורת על  
הוועדים  
המקומיים

ועדת הביקורת

הרכב ועדת  
הביקורת

פעילות  
הוועדה

דוחות ביקורת

 

 

 

ועדת הביקורת 

בוועד המקומי  

היא ועדת 

ומחובתה חובה 

להגיש בכל 

שנה דוח על 

הביקורת  

שביצעה על 

 הועד המקומי
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 עיקרי ממצאים והמלצות .3

 

 

 

סעיף  התייחסות המלצות פירוט מס'

 בדוח

עדות הביקורת לא מונו על וחלק מו 1

 ידי מליאת המועצה

עדות  במליאת ולמנות את  חברי הו

 המועצה 

סעיף  הליקוי תוקן

7.4 

מחברי ועדות הביקורת לא מרבית  2

מספיק מקצועיים וחסר להם ידע 

 מקצועי בתחום

לסייע לוועדות הביקורת של הוועדים 

המקומיים לפעול באופן מקצועי תוך 

 יצירת תהליך התמקצעות

ההמלצה 

 יושמה

 חלקית

סעיף 

7.6 

ועדות  בחלק מהיישובים לא מונו 3

 כלל ביקורת

למנות ועדות ביקורת בכל הישובים 

 בהם אין ועדה 

ף סעי הליקוי תוקן

7.7 

עדות חברי ובחלק מהיישובים,  4

הביקורת הם עובדי הועד, חברי 

ועד, עובדי המועצה או קרובי 

 משפחה של אחד מאלו

למנות חברים חדשים לוועדות 

הביקורת אשר כשירים לכהונה 

 בהתאם לחוק והוראות הנוהל

ף סעי תוקןהליקוי 

8.2 

בחלק מהיישובים לא מונו מספיק  5

 בחוק כמתחייב חברים

להוסיף חברים בוועדות בהם אין 

 מספיק חברים. 

ליקוי תוקן ה

 חלקית

ף סעי

8.3 

ועדות הביקורת לא הגישו את  6

הדוחות לחברי ועדת הביקורת של 

מועצה ולראש המועצה וכן לא ה

 פרסמו את הדוח לתושבי הישוב 

את דוחות הביקורת לראש להגיש 

המועצה ולוועדת הביקורת של 

ולפרסם אותם לתושבי  המועצה

 היישוב

הליקוי לא 

 תוקן

 סעיף

10.1 

לא קיימו מרבית וועדות הביקורת  7

אינן מקיימות את ישיבות כלל, 

חובת הדיווח ואינן כותבות דו"ח 

ביקורת שנתי המהווה את התוצר 

 המרכזי לו נדרשת הועדה

מקומיים אשר לא ימנו ועדות וועדים 

, המועצה 2019ביקורת עד לסוף שנת 

תמנה על חשבון אותם ועדים מקומיים 

מבקר חיצוני שישמש כוועדת ביקורת 

 של הוועד המקומי

הליקוי לא 

  תוקן

 סעיף

10.5 

אין נהלי עבודה קבועים ומסודרים  8

לעבודת וועדות הביקורת של 

 הוועדים המקומיים

חוברת  םכתב ופרס מבקר המועצה

כולל ועדות הביקורת לונהלי עבודה 

המלצות על נושאים אפשריים 

 לביקורת ותכניות עבודה מפורטות

ההמלצה 

 יושמה

 סעיף

11.1 
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 הביקורת והיקפהעריכת אופן  .4

 הביקורת:עריכת שיטת  .4.1

ובוועדים  עם הגורמים הרלוונטיים במועצה או שיחות קיום פגישות .4.1.1

 .המקומיים

על מצב ועדות הביקורת בישובים בעזרת מזכירי  עריכת סקר .4.1.2

 הישובים.

 עיון בחוקים ובתקנות רלוונטיות. .4.1.3

 בחינת קיומם והלימותם של אמצעי בקרה, פיקוח ודיווח. .4.1.4

 חוקים ותקנות הקשורים לנושא זה: .4.2

 .(4/2006)בעיקר חוזר מנכ"ל משרד הפנים  יחוזר .4.2.1

 .1979-תשל"טהאזוריות )יהודה ושומרון(, מועצות  ןתקנו .4.2.2

 .1950-תשי"אהמועצות המקומיות )מועצות אזוריות(  צו .4.2.3

 הוועדים המקומיים .5

, 1979-בתקנון המועצות האזוריות )יהודה ושומרון( תשל"ט 96בהתאם לסעיף  .5.1

"כל יישוב יתנהל על ידי ועד מקומי". עוד נקבע כי על המועצה האזורית חלה 

ספיים של הוועד המקומי. לפי חובה לקיים ביקורת על חשבונותיו ודוחותיו הכ

, לוועד מקומי 2005תיקון לצו המועצות האזוריות, שנכנס לתוקף בינואר 

מכויות שהחליטה המועצה הפועל בתחום שיפוטה של מועצה אזורית יהיו הס

 לאצול לו.

במועצה אזורית הר חברון בתחילת כל שנה מליאת המועצה מאצילה  .5.2

 בנושאים:לוועדים המקומיים הסמכויות לפעול 

 טיפול בנושא הגינון בתחום הישוב. .5.2.1

תחזוקת מוסדות ציבור בתחום ישוב )בתי כנסת, מועדון, מגרשי  .5.2.2

 ספורט ומשחקים, מרפאה, בריכה וכיו"ב(.

 תאורת רחוב ותאורת ביטחון בתחום הישוב. -תשלום שוטף חשמל  .5.2.3

 רחובות ושטחים פתוחים בתחום הישוב. ןניקיו .5.2.4

 בתחום הישוב.קיום פעילות תרבות ודת  .5.2.5

 ועד המקומיוהביקורת על ה .6

 :2ועד המקומי מחולקת ל והביקורת על ה .6.1

 

ביקורת חשבונות  
אשר מבוצעת על ידי  
רואה חשבון חיצוני  

ביקורת  
ביקורת שמבוצעת  פנימית

על ידי ועדת 
הביקורת

ביקורת  
חיצונית
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 פנימיתביקורת  .6.2

על מנת להבטיח, כי ניהול הועד המקומי והשירותים הניתנים מבוצעים  .6.2.1

על הצד הטוב ביותר להשגת המטרות ביעילות, חיסכון וטוהר המידות 

 .ובפיקוח ציבורי נאות, נדרשת בקרה

הפנימית היא אחת מכלי הניהול והבקרה של הועד המקומי הביקורת 

 .ומהווה גורם מסייע לוועד ולמועצה

 :הביקורת הפנימית בוועד המקומי מוגדרת, כדלקמן

 ביקורת חיצונית .6.3

ד )א( לצו המועצות המקומיות 134בסעיף  –ביקורת חשבונות והדוח הכספי 

"חשבונות ועד מקומי : כי נקבע 2004-)מועצות אזוריות( )תיקון( התשס"ד

כלומר, כללי  "יתנהלו בהתאם להוראות החלות על חשבונות המועצה

החשבונאות החלים על המועצה יחולו גם על הועד המקומי. הדוח יערך 

 בהתאם לפורמט אחיד שפרסם משרד הפנים 

הדוחות יבוקרו על ידי רואה חשבון שמינה הועד המקומי. הועד המקומי יעביר 

למועצה לא יאוחר מארבעה חודשים מתום שנת הכספים העתק של הדוח 

 באפריל של השנה שאחרי הדוח(. 30-שחלפה )כלומר עד ה

יום מהגשת הדוח  14תמצית הדוח הכספי יופץ לכל תושבי הישוב בתוך 

 למאי(. 14-למועצה )עד ה

הוועדים המקומיים נמצאים תחת המועצה ולכן  –ביקורת של מבקר המועצה 

קורת של מבקר המועצה אשר רשאי לבצע ביקורת על הם נתונים לבי

 פעילותה בכל עת שיראה לנכון.

פועל מכוח חוק מבקר המדינה ויכול לבדוק כל  –ביקורת של מבקר המדינה 

 נושא בוועד המקומי בהתאם לסמכויותיו.

פעילות בלתי תלויה ואובייקטיבית  
לשיפור פעולות הועד המקומי  

המבוצעת במהלך כל השנה

ממוקדת במכלול פעילויות בנושא  
מקיף או בתהליכים

תפקידה לאתר ולהתריע על סיכונים  
להם חשוף הוועד המקומי ואשר  

עלולים לשבש את העבודה התקינה 
וחורגים ממנהל תקין

מתקנת את הליקויים שנמצאו  
הפיקוח  , ומשפרת את הבקרה
והשליטה
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 ועדת הביקורת .7

א לתקנון המועצות האזוריות )יהודה 110בהתאם לסעיף  .7.1

, המועצה האזורית אחראית לבחור 1979-ושומרון( תשל"ט

ולמנות ועדת ביקורת בכל ועד מקומי מתוך מועמדים תושבי 

 הישוב שהציעו את מועמדותם.

 . חברים 5-ל 3 הביקורת תכלול ביןועדת   .7.2

 תפקידה של הועדה: .7.3

 לבחון אם החלטות הועד המקומי בוצעו כדין. .7.3.1

 לבדוק את חשבונות הועד המקומי. .7.3.2

 לבחון אם פעולותיו לא חרגו מהתקציב המאושר. .7.3.3

 לבחון אם תוקנו ליקויים שנמצאו בביקורות קודמות. .7.3.4

מכל חבר או עובד  לוועדה סמכות לקבללצורך מילוי תפקידה,  .7.4

 .והסברים הדרושים להמסמכים , מידע ועד מקומי

ליקוי: חלק מועדות הביקורת מונו על ידי היישובים ולא על ידי 

 המועצה.

המלצת הביקורת: למנות את חברי הוועדות של כל היישובים 

 במליאת המועצה.

את  2019עדכון: מליאת המועצה מינתה בתחילת שנת 

  כל הוועדים המקומיים. ועדות הביקורת של

 יה של עבודת הביקורת:יאופ .7.5

מלאכתה של ועדת הביקורת כרוכה ברגישויות אישיות וציבוריות 

כאחת העשויות להוליד תוצאות חיוביות לעבודת הועד המקומי, או 

 .לגרום לתוצאות שליליות והרסניות

עבודת הועדה חייבת להתבסס על לימוד החומר המוגש להן ועל בדיקה 

של העובדות בשטח. עבודת הביקורת לא תתמקד , מעמיקה ומושכלת

בבדיקות נקודתיות, אלא תעסוק בעיקר במכלול שלם של פעילויות, בנושא 

בדרך זו, תבטיח הביקורת שיהא לה מבט כולל . מקיף, או בתהליכים שלמים

כך תוכל הביקורת להגיע . מעמיק ורב מימדי על עבודת הועד המקומי

עותיים ולהמלצות מאוזנות, יעילות ופוריות לטווח הארוך של לממצאים משמ

 .עבודת הועד המקומי

נמצא, כי קיים קושי ביישום ובהטמעת ההנחיה הקבועה בחוק,  .7.6

 בוועדים המקומיים מטעמים רבים ושונים כגון:

 העדר הנחיות ברורות לדרישות ההתנהלות של הוועד המקומי. .7.6.1

 פעילות הוועד המקומי.העדר אמות מידה מדידות לבדיקת  .7.6.2

 

 

תפקידה של  

ועדת  

הביקורת: 

לבדוק את  

תפקוד הועד 

ולהביא 

ור  לשיפ

פעילותו וכן 

לאתר  

ולהתריע על 

שונים  סיכונים 

להם חשוף 

 הועד
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 חברי וועדות הביקורת התמנו על בסיס התנדבות. .7.6.3

חברי וועדות הביקורת מתחלפים בתדירות גבוהה, חסרים בידע  .7.6.4

מקצועי ובניסיון בעבודת הביקורת כגון: יכולת לקרוא דוחות כספיים, 

היכרות מספקת עם הנחיות החוק, היכרות עם כלי הביקורת, שיטות 

 רת אפקטיביים ועוד.לכתיבת דוחות ביקו

אחראי על גיבוש נהלים, הנחלה והטמעה חסר גוף מקצועי שמרכז ו .7.6.5

 .של נושא הביקורת בשטח

ליקוי: מרבית חברי ועדות הביקורת אינם מקצועיים ואינם מכירים מספיק טוב 

 את תפקידם.

לפעול באופן  עדים המקומייםועדות הביקורת של הוווהמלצה: לסייע ל

 .ת תהליך התמקצעותמקצועי תוך יציר

קיים השתלמות ( ל2018בסוף שנת התקיימו מספר ניסיונות )האחרון עדכון: 

ה ועם מבקר המועצה. בפועל, בתחום ז עם עו"ד מומחה ומוביל מקצועית

כינה . חלף זאת המעט מאוד חברים ולכן הן בוטלו נרשמו להדרכות אלו

 המועצה.הועלתה לאתר הביקורת חוברת הדרכה מפורטת אשר 

חברי ועדות הביקורת בוועדים המקומיים יכולים לקבל ליווי בנוסף, 

 .באמצעות פנייה במייל או בטלפון וסיוע ממבקר המועצה

ישובים המתנהלים באמצעות ועד  15במועצה האזורית הר חברון, ישנם  .7.7

מצפים, המתנהלים ללא ועד מקומי  -ישובים קטנים  3מקומי ובנוסף, עוד 

 )רשומים כשכונות של ישובים סמוכים(.

 !כלל יישובים לא מונתה ועדת ביקורתליקוי: נמצא כי בחלק מה

 ועדות ביקורת. נות ועדות ביקורת ביישובים בהם לא מונוהמלצה: למ

המועצה פנתה לכל היישובים שיעבירו שמות של  2019עדכון: בתחילת שנת 

ועדות מינתה את המועצה  לחברות בוועדות הביקורת. מליאתמומלצים 

 למעט שניים שלא העבירו שמות. היישוביםכל חדשות להביקורת ה

יישובים שלא מינו ועדות ביקורת, שני היש לציין כי לאחר פניית הביקורת ל

מזכירי אותם ישובים מסרו כי הם פועלים על מנת לאתר חברים שיתנדבו 

עבירו שמות מומלצים למינוי ם הואכן ה ת הביקורתבוועדפעילים להיות 

  לאחר מינוי מהמליאה בכל היישובים תהיה ועדת ביקורת.. לוועדת ביקורת

 הרכב ועדות הביקורת .8

הרכב ועדת הביקורת וכשירות חבריו רשום בחוק בצורה לקונית ביותר. לפי  .8.1

את חבר בוועדה יכול להיות כל תושב שאינו חבר ועד שהציע החוק, לשון 

ועד או עובד עובד האם  ים כגוןתנאי כשירות אחר מועמדותו. החוק לא מפרט
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 יכולים להיות חברים בוועדת הביקורת. י משפחה שלהםאו קרובמועצה 

במצב בו חבר בוועד המקומי יהיה גם בוועדת הביקורת האמורה לפקח על 

פעילות הוועד יש כאן ניגוד עניינים וכמובן גם במצב בו עובד בוועד )למשל 

מזכירה של הוועד( תהיה חברה בוועדת הביקורת האמורה לפקח על 

גם במצב בו עובד מועצה יהיה חבר בוועדת  . ייתכן שנכון הדברעבודתה

קורת ולכן במצב זה ראוי שהוא לא יהיה בוועדת הביקורת של הוועד הבי

 יש להתחשב בהיבטים הקשורים בדיני ניגוד ענייניםשוזאת מכיוון  המקומי

 .)המועצה ממנה אותו והוא עובד מועצה(

למעשה, בחלק גדול מהיישובים רשמו את מזכירת היישוב בתוספת שני  .8.2

כחברי ועדת ביקורת וזאת רק על מנת תושבים נוספים שהסכימו להירשם 

 שיהיה רשום שקיימת ועדת ביקורת.

עובדי הועד, חברי ועד,  חברי וועדות הביקורת הםליקוי: בחלק מהיישובים, 

 עובדי המועצה או קרובי משפחה של אחד מאלו.

 ביקורת אשר כשירים לכהונההעדות וום חדשים להמלצה: למנות חברי

 .והוראות הנוהל בהתאם לחוק

מינתה מליאת המועצה ועדות ביקורת חדשות  2019עדכון: בתחילת שנת 

כל ב לכל היישובים. הביקורת ביררה עם מזכירי היישובים והתברר כי

 .כשירים לכהן כחברי ועדת ביקורתהישובים מונו חברים אשר 

א)ב( "מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה ולא 110סעיף לפי  .8.3

ועדות בהן יש פחות חברים מהמינימום כמתחייב בחוק,  יעלה על חמישה".

יהיה להם מאוד קשה לקיים ישיבות אפקטיביות ולבצע את המוטל עליהן 

 בצורה תקינה.

אף מונתה חברים בלבד ובישוב אחד  2ליקוי: בשני יישובים מונתה ועדה עם 

 ועדה עם חבר אחד בלבד!

בהם אין מספיק חברים, ת הביקורת וועדוחברים נוספים ל המלצה: למנות

 מתחייב בחוק.מינימום הכלפחות על מנת שהוועדה תהיה מאוישת 

עדכון: מזכירי היישובים בהם אין מספיק חברים בוועדת הביקורת מסרו כי 

להיות פעילים בוועדות  חברים נוספים שיתנדבוהם פועלים על מנת לאתר 

)מאחד היישובים בהם היו רק שני חברים, התקבל שם של חבר  הביקורת

 .נוסף(

)ב( לתקנון המועצות האזוריות )יהודה ושומרון( קובע 111יש לציין כי סעיף  .8.4

כי בכל ועדה שממונה בוועד מקומי, אחד החברים יהיה אחד מחברי הנהלת 

הועד המקומי. סעיף זה סותר את הסעיף של כשירות לכהונה בוועדת ביקורת 

הדבר  מכיוון שחבר ועד לא יכול לכהן כחבר בוועדת הביקורת על הועד,
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ולכן בוועדת ביקורת אין להוסיף חבר מהנהלת הוועד. מהווה ניגוד עניינים 

מה שכן, רצוי שאחד מחברי הנהלת הוועד יהיה "רפרנט" של הוועדה אשר 

 דרכו תוכל הוועדה לבקש ולקבל כל חומר או מידע שתרצה.

 פעילות הוועדות .9

ישיבות כלל הביקורת נמצא כי מרבית וועדות הביקורת לא קיימו  בבדיקת .9.1

, מיעוט שבהם קיים ישיבה אחת ורק ועדה אחת קיימה 2016-2018בשנים 

 יותר מישיבה אחת בשנה.

בכל ישיבה של ועדת הביקורת יש לכתוב פרוטוקול מסודר בו יהיה כתוב:  .9.2

תאריך הישיבה, נוכחים, מהלך הדיונים, הצעות ותוצאות של הצבעות. יו"ר 

הישיבה או בתחילת הישיבה הבאה הוועדה יחתום על הפרוטוקול בסוף 

 ימים לפני הישיבה הבאה. 7ויישלח לחברי הוועדה לפחות 

בחלק מהיישובים קיים בלבול בין ועדת הביקורת של הוועד המקומי לוועדת  .9.3

הביקורת של האגודה. החוק מתיר שבמצב בו מתקיימת זהות וועדים אותם 

הם צריכים להוציא  חברים יהיו בשתי ועדות הביקורת אך גם אם כך המצב,

 חלק פרוטוקולים נפרדים על ישיבה שלהם על הוועד המקומי ועל האגודה.

הם חשבו , וועד המקומילועדת הביקורת צריך היישובים לא ידעו שמזכירי מ

 אגודה.לועדת ביקורת  מספיק שי ש

, ניתן לראות כי גרף של מספר הישיבות של ועדות הביקורת בישוביםלהלן  .9.4

בים שענו לסקר, רק ארבע ועדות קיימו ישיבה אחת לפחות היישו 9מתוך 

 .ועדות שלא קיימו ישיבות כלל 5, לעומת 2018בשנת 

 

יישובים ביש לציין כי הגרף מראה רק את מספר הישיבות שקיימו הוועדות 

 מהיישובים( ולא בכלל היישובים. %60) שענו לסקר

 

 

0

1

2

3
3 3

1
1

2018מספר ישיבות בשנת 
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 דוחות ביקורת .10

ועדת הביקורת תמציא בתוך שלושה  לתקנון,ו( -א)ה110בהתאם לסעיפים  .10.1

עד המקומי טיוטת דוח ביקורת מפורט שיתייחס וחדשים מתום כל שנה לו

לפעולות הועד המקומי ותאפשר לו להעיר הערות לטיוטה בתוך שלושים 

וועדת הביקורת תדון בהתייחסות הועד המקומי לטיוטת הדוח ולאחר  .ימים

יכלול גם את התייחסות הועד לדוח( מכן תערוך את הדוח הסופי )הדוח 

הסופי תגיש הוועדה לוועד המקומי, לראש המועצה  את דוח הביקורתו

חודשים לאחר סיום השנה  חמישהעד ולוועדת הביקורת של המועצה 

דו"ח הביקורת יהא  .(31/5/2019עד  2018דהיינו, לגבי שנת )הקלנדרית 

ו יופץ לכל תושבי היישוב פתוח לעיון כל תושב ביישוב וסיכום תמציתי ממנ

 ביוני(. 14-הנהלת הועד המקומי )עד הימים ממועד הגשתו ל 14בתוך 

ליקוי: ועדות הביקורת שכתבו דוחות, לא הגישו את אותם לחברי ועדת 

וכן לא פרסמו את  הביקורת של המועצה ולראש המועצה כמתחייב בחוק

 הדוחות לתושבי היישוב.

 הביקורת יוגשו לראש המועצה ולוועדת הביקורתהמלצה: לדאוג שדוחות 

 ויפורסמו לתושבי הישוב.

 :דוח הביקורת יכלול .10.2

 

ערכו דוחות  ,2016-ו 2017 2018בסקר שערכה הביקורת נמצא כי בשנים  .10.3

 .)בהתאמה( בלבד ועדות 3-ו 1, 2 ביקורת פנימית על פעילות הוועד:

 

מתוך היישובים את אחוז הועדות שהגישו דוחות רק יש לציין כי הגרף מראה 

 היישובים. למהיישובים( ולא מכל %60) שענו לסקר

0%
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201620172018

2016-2018אחוז מוועדות הביקורת שכתבו דוח ביקורת בשנים 

כתבו דוח לא כתבו דוח

הקדמה ותיאור פעולות  
הביקורת שבוצעו

מסקנות והמלצות  , ממצאים
לתיקון הליקויים שנמצאו

מעקב אחר תיקון ליקויים  
מדוחות ביקורת קודמים
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אינן מקיימות את לא קיימו ישיבות כלל, מרבית וועדות הביקורת ליקוי: 

חובת הדיווח ואינן כותבות דו"ח ביקורת שנתי המהווה את התוצר המרכזי 

 לו נדרשת הועדה

, 2019אשר לא יהיו פעילות עד לסוף שנת המלצה: בוועדות ביקורת 

המועצה תמנה, על חשבון הוועדים המקומיים, מבקר חיצוני שישמש 

 כוועדת ביקורת של הוועד המקומי.

בהקשר של המלצה זו, יש לציין כי הוועדה לבחינת המלצות מבקר המדינה 

במידה ולא נבחרה ועדת (, המליצה כי 2011בנושא ועדים מקומיים )מאי 

ביקורת או במידה וועדת הביקורת אינה ממלאת תפקידה, תמנה המועצה 

. בנוסף, גם תקנון המועצות האזוריות )יהודה מבקר והוועד יישא בשכרו

ט)א( מתייחס למצב כזה ואומר כי אם ראש המועצה 121ושומרון( בסעיף 

רואה כי ועד מקומי נמנע ממילוי חובה הוא רשאי לדרוש במכתב כי החובה 

א עד התאריך הנקוב בצו ואם הוא רואה שהחובה לא ממולאת )סעיף תמול

ט)ב((, הוא רשאי )באישור הממונה על המחוז במשרד הפנים( למנות 121

אדם אחר שימלא את החובה במקום הוועד המקומי וזאת על חשבון תקציבו 

 הוועד המקומי.של 

יש את מומלץ שוועדת הביקורת תתכונן מספיק זמן מראש כדי שתוכל להג .10.4

ייווצר לחץ שיגרום  הדוח השנתי בפרק הזמן הקבוע בחוק על מנת שלא

להם לדרוש מסמכים בלחץ זמן וכך להפריע לעבודה השוטפת של הוועד 

 המקומי.

יודגש כי בפרסום הדו"ח יש משום חובה ציבורית ושקיפות ניהולית  .10.5

 .של הישוב מול תושביו

 שונות .11

בהתאם לנהלי עבודה קבועים חשוב שהעבודה תתבצע  -נהלי עבודה  .11.1

ומסודרים בכל הוועדים המקומיים במועצה. כך תהיה אחידות בין הדוחות 

 וכל ועדות הביקורת יעבדו בהתאם לנהלים אחידים וקבועים.

 ליקוי: אין נהלי עבודה רשומים לעבודת ועדות הביקורת.

 המלצה: לכתוב נהלי עבודה מסודרים ואחידים לעבודת ועדות הביקורת

עדכון: הביקורת כתבה ופרסמה במהלך כתיבת דוח הביקורת נהלי עבודה 

 מפורטים על מנת שוועדות הביקורת יוכלו לעבוד על פי נוהל עבודה ברור.

שעבודת  רצוי מאוד –שיתוף פעולה בין ועדת הביקורת לוועד המקומי  .11.2

הביקורת תיתפס אצל הוועד המקומי כגורם מסייע ולא כגורם מפריע. אם 

הוועד מסמכים או שתדרוש ש מאוד לדוגמא הוועדה תדרוש לקבל הרבה

רק יגרום , הדבר או פרק זמן קצר מידי בתוך יוםישיב לשאלות שהיא שלחה 
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לה לבחון אילו מסמכים אכן נדרשים לוועד לא לשתף פעולה ולכן מומלץ 

 המסמכיםוועד זמן סביר לשלוח את וכן לתת ל לצורך כתיבת הדוח

 .והתשובות

רצוי מאוד שוועדת הביקורת תשתדל שדוחותיה לא ישמשו  –אתיקה  .11.3

הדוחות אמורים לגרום לוועד להשתפר ולא לגרום  פוליטי", ל"ניגוח

 בין תושבי הישוב.וסכסוכים למריבות 

בתהליכים ִמנהליים וכי יש להדגיש כי הביקורת מתמקדת בעיקר  .11.4

בתחום המדיניות אין היא נהנית מיתרון על פני גורמים אחרים 

בתחום זה רצוי כי חברי הוועדה יפעלו בתוקף סמכויותיהם  ,וועד המקומיב

 לתהליכים אלו.הוועדה מחוץ  ויותירו את

 סיכום .12

ארגון כלי ניהולי שאמור לסייע להנהלת הבוועד המקומי היא ועדת הביקורת 

מטרותיו באמצעות בחינת אפקטיביות, יעילות הארגון, ולקדם את להשיג 

וכן שמירה על הוראות החוק, לרבות שמירה על נוהל תקין וטוהר המידות 

 מקובלים. בהתאם לסטנדרטים עבודה

קיפות ולהתנהלות נכונה עבודה טובה ומקצועית יותר של הוועדה, תתרום לש

 .יותר של חברי ועובדי הוועד המקומי
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רשימה )לא סגורה!( של נושאים אפשריים לדוחות  -נספח א' 

בחוברת מידע שנכתבה ניתן למצוא פירוט רחב יותר ) הועדהביקורת של 

 :במהלך הביקורת ופורסמה באתר המועצה(

התנהלות ותפקוד הועד המקומי חשוב לזכור כי מטרת הביקורת היא בחינת 

על פי כללי המנהל התקין ועקרונות היעילות והחיסכון כמתחייב מדיני 

 הרשויות המקומיות.

 

 

 

הועד המקומי

חוקיותו•

תהליך הבחירה•

האצלת סמכויות•

תקציב שנתי

י המועצה"אישור ע•

התקציב מתייחס רק לפעולות  •
הואצלו לו  )שההוא מוסמך לעשותן 

(הסמכויות לכך

דוח כספי

האם בהתאם לתקציב•

ישיבות

פרוטוקולים•

מועדי כינוסן•

השתתפות החברים•

ההתנהלות בישיבות•

בחירת ועדות

פרוטוקולים•

מועדי כינוסן•

השתתפות החברים•

ההתנהלות בישיבות•

חתימה על  , זכויות חתימה
התקשרויות ותשלומים

נוהל קבלת החלטות  
ותשלומים

מכרזים וחוזים

האם עושים מכרזים בהתאם לגובה  •
העסקה

,  האם מקפידים על חתימה על חוזים•
מתי

(ב לצו132סעיף )עובדים 

מכרז•

חוזה•

י המועצה"אישור העסקה ע•

הכשרה•

שכר•

הפרדה בין הועד לאגודה

פרוטוקולים נפרדים•

ישיבות•

ניהול כספי וחשבונאי נפרד•

התחשבנות בין הוועד לאגודה•

אופן חלוקת הוצאות משותפות•

מיסים

דרך הגבייה•

גובה המס•

שמירת הרכוש

האם הרכוש נשמר במורה נאותה•

לא בחסר ולא  )האם מבוטח כראוי •
(ביתר

האם אין מפגעים שעלולים לגרום  •
נזקים

ניגוד עניינים

העסקת קרובי משפחת•

עסקאות עם חברי ועד•

חבר הועד הוא /האם עובד•
עובד במועצה/חבר

טוהר המידות

האם מקבלים טובות הנאה כלשהן•

מעקב אחר תיקון ליקויים

מדוחות ביקורת קודמים של הוועדה•

מדוחות ביקורת של מבקר המועצה•

מכל דוח ביקורת של גוף אחר •
שנבוצע על פי דין
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 הבסיס החוקי לעבודת המבקר

ביקורת בנושא  ,1981-תשמ"א (מקומיות )יהודה ושומרוןהמועצות ה תקנוןלהלן הוראות 

 במועצה. פנימית

 וסמכויותיו: מינוי מבקר 4ז'פרק 

 . מינוי מבקר המועצהכ"ה66

המועצה בהחלטת רוב חבריה, תמנה מבקר פנימי במשרה מלאה  .א

שירות עובדים כהגדרתו למועצה )להלן המבקר(, על פי הוראות צו 

 .60בסעיף 

או יותר, רשאי  10,000 המקומית היה מספר התושבים בתחום המועצה .ב

השר לאשר שהמבקר יכהן במשרה חלקית שלא תפחת מחצי משרה, 

בתנאי שהשלמת משרתו לא תהיה אלא בעבודת ביקורת ברשות 

 -ממונה )לפי תקנון המועצות האזוריות מקומית אחרת ובאישור ה

 .יכהן המבקר במשרה מלאה( 20,000במועצה אזורית מעל 

, רשאי השר 10,000מועצה פחות מ היה מספר התושבים בתחום ה .ג

לאשר שהמבקר יכהן במשרה חלקית שלא תפחת מרבע משרה 

 -)לפי תקנון המועצות האזוריות  ובתנאים האמורים בסעיף קטן )ב(

 .יכהן המבקר בחצי משרה( 20,000במועצה אזורית פחות מ 

המבקר לא ימלא במועצה תפקיד נוסף על הביקורת, זולת תפקיד  .ד

ונות הציבור או הממונה על תלונות העובדים, וזאת אם הממונה על תל

 מילוי תפקיד נוסף כאמור לא יהיה בו כדי לפגוע במילוי תפקידו העיקרי.

המבקר לא ימלא מחוץ למועצה תפקיד שיש בו או שעלול להיות בו ניגוד  .ה

 עניינים עם תפקידו כמבקר.

 . מינוי המבקרכ"ו66

כמבקר המועצה אלא אם כן  לא ימונה אדם למבקר המועצה ולא יכהן .א

 נתקיימו בו כל אלה:

 הוא יחיד, .1

 הוא תושב ישראל, .2

 הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון, .3

הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד  .4

להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו, לעניין זה, מוסד להשכלה 

 ון,גבוהה בישראל או שהוא עורך דין או רואה חשב

 הוא רכש ניסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת. .5

מי שכיהן כחבר מועצה לא ימונה למבקר אותה מועצה ולא יכהן ככזה,  .ב

 אלא אם כן עברו עשר שנים מתום כהונתו כחבר מועצה.
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מי שהיה מועמד בבחירות למועצה לא יכהן כמבקר אותה מועצה, למשך  .ג

 כל תקופת כהונתה של המועצה שהיה מועמד לה.

על אף האמור בסעיף קטן )א( רשאי הממונה לאשר מינויו למבקר  .ד

 המועצה של אדם אשר לא נתמלאו בו:

(, אם רכש ניסיון במשך עשר 4אחד התנאים המנויים בסעיף קטן )א() .1

שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית, 

 .1992התשנ"ב 

מות מקצועית שאישר ( אם עבר השתל5התנאי שבסעיף קטן )א() .2

 .ממונהה

 . מועצה שלא מינתה מבקרכ"ז66

ראה הממונה כי המועצה אינה ממנה מבקר, רשאי הוא לדרוש ממנה  .א

א תוך הזמן הנקוב  139בהודעה כי תמנה מבקר כאמור בסעיף )א( 

 בהודעה.

לא מילאה המועצה אחר ההודעה תוך הזמן האמור, רשאי הממונה על  .ב

 ה.המחוז למנות מבקר למועצ

 . תפקידי המבקרכ"ח66

 ואלה תפקידי המבקר: .א

של ועדת תכנון לבדוק אם פעולות המועצה, לרבות פעולות  .1

מיוחדת ורשות רישוי מקומית לפי צו בדבר תכנון ערים.. או לפי צו 

, נעשו כדין בידי המוסמך בדבר מתן היתרים בשטחים פתוחים

לעשותם תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות 

 והחיסכון,

 לבדוק את פעולות עובדי המועצה, .2

לבדוק אם הוראות הנוהל של המועצה מבטיחות קיום הוראות כל  .3

 , טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון,ותחיקת ביטחון דין

לבקר את הנהלת החשבונות של המועצה ולבדוק אם דרכי  .4

החזקת כספי המועצה והחזקת רכושה ושמירתו מניחות את 

 הדעת,

לבדוק אם תוקנו הליקויים בהנהלת ענייני המועצה שעליהם  .5

 .בישראל מבקר המדינהמי שמכהן כהצביע המבקר או 

הביקורת לפי סעיף קטן )א( תיעשה גם לגבי המועצה הדתית  .ב

שבתחום המועצה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף, אשר 

גבי אותה המועצה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית ל
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שנת תקציב, או משתתפת במינוי הנהלתם )כל אחד מאלה, להלן גוף 

 מבוקר(.

בכפוף להוראות סעיף קטן )א( יקבע המבקר את תכנית עבודתו  .ג

השנתית, את נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת 

 לפי:

 שיקול דעתו, .1

 דרישת ראש המועצה לבקר עניין פלוני, .2

ובלבד שהנושאים לביקורת לא  יקורתועדת הב על פי דרישת .3

 .יעלה על שני נושאים לשנת עבודה

 המבקר יקבע, לפי שיקול דעתו, את הדרכים לביצוע ביקורתו.  .ד

המבקר יכין ויגיש לראש המועצה מדי שנה הצעת תקציב שנתית  .ה

ללשכתו לרבות הצעת תקן עובדים. המועצה תדון במסגרת דיוניה 

קציב והתקן של לשכת המבקר, בהצעת התקציב השנתי, בהצעת הת

 כפי שהגיש המבקר.

 . המצאת מידע למבקרכ"ט66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ראש המועצה וסגניו, חברי המועצה, עובדי המועצה, ראש המועצה  .1

הדתית וסגניו, חברי המועצה הדתית, עובדי המועצה הדתית, וחברים 

ועובדים של כל גוף מבוקר, ימציאו למבקר, על פי דרישתו, כל מסמך 

אשר לדעת המבקר דרוש לצורכי הביקורת ויתנו למבקר כל  שברשותם

 בתוך התקופה הקבועה בדרישה מידע או הסבר שיבקש

למבקר הרשות או לעובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה, לצורך ביצוע  .2

תפקידו, לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב, לכל בסיס נתונים ולכל 

 .ף )עירוני( מבוקרתוכנת עיבוד נתונים של הרשות או של גו

 

לגבי מידע החסוי על פי דין, יחולו על המבקר ועל העובדים מטעמו  .3

 .המגבלות הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל במידע כאמור

צורך ביצוע תפקידו, יוזמן מבקר הרשות וזכותו להיות נוכח בכל ישיבה ל .4
כל ועדה של גוף )עירוני( של מועצת הרשות או בכל ועדה מוועדותיה או 

מבוקר. בישיבה שאינה סגורה, רשאי המבקר להיות נוכח אף באמצעות 
 עובד מלשכתו.
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 . דו"ח על ממצאי הביקורתל66

המבקר יגיש לראש המועצה אחת לשנה דו"ח על ממצאי הביקורת  .א

עדת ושערך; בעת הגשת הדו"ח כאמור ימציא המבקר העתק ממנו לו

 הביקורת.

לאמור בסעיף קטן )א( רשאי המבקר להגיש לראש המועצה בנוסף  .ב

עדת הביקורת דו"ח על ממצאי ביקורת שערך בכל עת שייראה לו או וולו

 כאשר ראש המועצה או ועדת הביקורת דרשו ממנו לעשות כן.

בתוך שלושה חודשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש המועצה  .ג

ציא למועצה העתק מהדו"ח ועדת הביקורת את הערותיו על הדו"ח וימול

 בצירוף הערותיו.

ועדת הביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש המועצה עליו ותגיש  .ד

למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה בתוך חודשיים מיום שנמסרו לה 

הערות ראש המועצה כאמור בסעיף קטן )ג(; בטרם תשלים הועדה את 

ורך בכך, לזמן לדיוניה נושאי סיכומיה והצעותיה רשאית היא, אם ראתה צ

 משרה של המועצה או של גוף מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח.

תוך חודשיים מן היום שבו הגישה ועדת הביקורת את סיכומיה והצעותיה  .ה

 תקיים המועצה דיון מיוחד בהם ותחליט בדבר אישור ההצעות.

לפני שחלף  לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או את תוכנו, .ו

המועד שנקבע להגשתו למועצה, ואולם רשאים המבקר או ראש המועצה 

 -באישור הועדה, להתיר פרסום כאמור; לעניין סעיף קטן זה, "דו"ח" 

 לרבות חלק מדו"ח ולרבות ממצא ביקורת.

; ממונההוגש דו"ח הביקורת למועצה יעביר ראש המועצה העתק ממנו ל .ז

 .147לפי סעיף  ממונהמכות האין בהוראות סעיף זה לגרוע מס

דו"חות המבקר, חוות דעת או כל מסמך אחר שהוציא או שהכין מבקר  .ח

המועצה במילוי תפקידו, לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי, אך לא יהיו 

 .פסולים בשל כך לשמש ראיה בהליך משמעתי

או  )ו(, ומפר בכך את סעיף קטן )ו(המפרסם דו"ח כהגדרתו בסעיף קטן  .ט

 .מאסר שנה –יתר שניתן לו לפי הסעיף הקטן האמור, דינו תנאי בה

ל"ב. צוות תיקון ליקויים )לפי תקנון המועצות האזוריות )יהודה ושומרון( לא 66

 במועצות אזוריות(חל 


