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 "פ התש אלול ו'תאריך: 

 2020, באוגוסט 26

 

 

 לכבוד:

 ראש המועצה -מר יוחאי דמרי 

 

 2018הנידון: דוח מבקר המועצה לשנת 

המועצות  תקנון  , על פי  2018הנני מתכבד להגיש לך את דוח מבקר המועצה לשנת  

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

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

תם את הביקורת הפנימית  סהפעולה במהלך הכנת הדוח. הדבר מבטא את תפי

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

 חיוביות וטיפול יעיל בכל הנושאים שמעלה הביקורת. 

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

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

המלצותיהם  את    עבירלהולאחר מכן  בדוח  דיון    םקייצריכים ללוועדת הביקורת, הם  

 בצירוף הערותיך למליאת המועצה.  יועל

 תמיכות.עסק בנושא  2018הדוח השנתי לשנת 

לא חולקו תמיכות ועל כן רוב הליקויים שנמצאו    2020-ו  2019בשנים  יש לציין כי  

אינם רלוונטיים לשנים אלו. עם זאת, חשוב להכין תשתית נכונה על מנת שבשנים  

 כמתחייב בהוראות החוק והמנהל התקין. בהם כן יחולקו תמיכות, הדבר יתבצע 

בנושא   והבעיות  הליקויים  כל  על  ולהתריע  לאתר  מתיימר  אינו  זה  ביקורת  דוח 

בהתאם    שההתנהלות בנושא זה תהיהלגרום לכך  בעיקר  שנבדק. מטרת הדוח היא  

 לנהלים יעילים ומסודרים וכתוצאה מכך יהיו פחות ליקויים. 

 דוד סגל, רו"ח 

 מבקר המועצה 

 והממונה על תלונות הציבור 

 העתק:

 הועדה לענייני ביקורתיו"ר  

מנכ"ל המועצה 
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 : הקדמה .1

זה,   .1.1 וק בנושא  סועדוח ביקורת  הבקרה על הגופים  תמיכות 

 . הנתמכים

של רואה    נבחר לביקורת לאחר שבדוח הביקורת  זה  ושאנ

לשנת  החשבון   הפנים  משרד  מטעם  רשם  נ  ,2016המבקר 

התמקד בכך שהמועצה לא  בדוח,  . הליקוי  ליקוי בנושא זה

פיקוח על המוסדות שקיבלו כספי תמיכה.  מנגנון  מפעילה  

בדוק את  לו ראש המועצה פנה אלי בבקשה לבצע ביקורת  

התמיכות הליקויים ,  נושא  לתיקון  דרכים  על  להמליץ 

שהמועצה תפעל בהתאם להוראות    על מנת   וזאת   שיימצאו

 .החוק והנחיות משרד הפנים

לחוק, .1.2 מקומית    בהתאם  תמיכות רשאית  רשות  להעניק 

הנמצאים בתחום  שאינם למטרת רווח  לגופים ומוסדות שונים  

למטרות   ופועלים  מדע,  המועצה  דת,  תרבות,  חינוך,  כגון: 

אשר פעילותם   אמנות, רווחה, בריאות, ספורט וכיוצא באלה

 . במסגרת תפקידיה וסמכויותיה של המועצה

המועצ .1.3 בו  שונים,  במצב  לגופים  כספים  מעבירה    יםלעלוה 

מצב שוויונית    כספים  יועברו  הם ב  יםלהיווצר  לא  בצורה 

 בהתאם לרצונותיהם של חברי ועדת התמיכות. 

  פים ולמנוע מצב כאמור בסעיעל מנת להסדיר את הנושא   .1.4

הפנים   פרסם  ,1.3 תמיכות"  משרד  ציבור"  נוהל  .  במוסדות 

זה לנוהל  להעביר  (4/2006)  בהתאם  רוצה  המועצה  אם   ,

לגופים שמשרתים את הציבור היא יכולה לעשות  כספי ציבור  

שו  ,זאת בתנאי  התמיכות  ואך  תמיכותעדת  תבחיני    תקבע 

תקציב  שוויוניים   יחולק  פיהם  אישרה  ועל  אותו  התמיכות 

כלומר המועצה.  נועד    , מליאת  הפנים  משרד  של  הנוהל 

עקיפות   או  ישירות  תמיכות  מתן  ציבור  להסדיר  למוסדות 

ולקדם בתחום התמיכות מנהל תקין, שוויון, שקיפות, חסכון,  

 מניעת פגיעה בטוהר המידות. כן יעילות ו

 מטרת הביקורת  .1.5

לחוקים,   .1.5.1 בהתאם  פועלת  המועצה  האם  לבחון 

 תמיכות. התקנות והנהלים בכל הקשור למתן 

 

 

מטרת מתן 

כספי התמיכות 

 לגופים

ים הינה ציבורי

ת היקף הגדל

השירות הניתן 

לתושב מעבר 

לסל השירותים 

הבסיסי, תוך 

הסתייעות 

במוסדות 

ולכן  מתנדבים

החוק מתיר 

 לעשות זאת
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לבצע ביקורת על הגופים הנתמכים על מנת לוודא שהם משתמשים   .1.5.2

 בכספים שהם מקבלים מהמועצה רק לאותו צורך שהוסכם. 

  שבמועצה יתקייםע אשר ייושם בכל שנה על מנת  לרשום ולהטמיע נוהל קבו  .1.6

 . נתמכיםעל הגופים היעיל  מנגנון בקרה 

 : והיקפה  הביקורת אופן עריכת  .2

 הביקורת: שיטת  .2.1

 קיום פגישות עם הגורמים הרלוונטיים במועצה.  .2.1.1

בשנים   .2.1.2 הנתמכים  הגופים  מנהלי  עם  והתכתבויות  פגישות  קיום 

 . הנבחנות

ישיבות ועדת  של  עיון בתבחיני תמיכות באותם שנים ובפרוטוקולים   .2.1.3

 תמיכות. ה

 עיון בחוקים ובתקנות רלוונטיות. .2.1.4

 פיקוח ודיווח.בחינת קיומם והלימותם של אמצעי בקרה,  .2.1.5

 : , ביניהם חוקים ותקנות הקשורים לנושא זה .2.2

 .9/1984חוזר מנכ"ל משרד הפנים  .2.2.1

 .4/2006חוזר מנכ"ל משרד הפנים  .2.2.2

 .1979- )יהודה ושומרון( תשל"ט  המועצות האזוריות ןתקנו .2.2.3

כי    חשוב .2.3 את  לציין  חוזרי מנכ"ל שבהם הוא מנחה  הפנים מפרסם  משרד 

סק  פ  2004הרשויות המקומיות בעניינים הנוגעים לתחומי פעולתן. בינואר  

ביו"ש   הרשויות  על  שבחוזרי  מהממונה  ההנחיות  את  גורף  באופן  להחיל 

בכל תחומי   ושומרון  ביהודה  הפנים על הרשויות המקומיות  מנכ"ל משרד 

בו הוא מודיע כי החליט    , פרסם הממונה חוזר  182/20בחודש  ורק    אחריותן

להחיל חוזרי מנכ"ל רבים על הרשויות המקומיות ביהודה ושומרון ובניהם  

, נוהל התמיכות  2/2018עד חודש    כלומר,.  4/2006נוהל התמיכות מחוזר  

החל רק  ו  9/1984הנוהל שפורסם בחוזר מנכ"ל    החוקי שחל ביו"ש היה 

 . 4/2006לנהוג הוא חוזר  החוזר על פיו יש 2/2018מחודש 

ועדת   הרכב  עיקרם:  אך  גדולים  אינם  הנ"ל  המנכ"ל  חוזרי  בין  ההבדלים 

מקצועי וכן קביעת חובה  -פך מהרכב "פוליטי" להרכב פקידותיהתמיכות שה

  השינוי להכנה מקצועית של תבחיני תמיכות ואישור על ידי המועצה כלומר  

הנהלים    העיקרי התמיכות  נושא  הפיכת  בעיקר    ואהבין  חלוקת 

בחלוקת  ושיקול הדעת  למקצועיים יותר וצמצום אפשרות ה"משחק"  

 . התמיכות
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 קרי הממצאים, הליקויים וההמלצות עי .3

יצוין כי להלן עיקרי   הממצאים שעלו במהלך הביקורת, כולל מסקנות והמלצות. 

 הממצאים אינם מוצגים לפי סדר חשיבות, אלא לפי סדר הופעתם בסעיפי הדוח: 

סעיף   התייחסות    מס'

 בדוח 

חוות   1 העביר  לא  המועצה  יועמ"ש 

לגבי עמידתם של התבחינים  דעת  

 בהוראות כל דין 

בנוגע    המועצהלקבל חוו"ד מיועמ"ש  

 תבחיני התמיכותל

סעיף   הליקוי תוקן

5.5 

על   2 פיקוח  מבצעת  לא  המועצה 

 כנדרש המוסדות הנתמכים

על   אחראי  שיהיה  מפקח  למנות 

המוסדות   על  אפקטיבי  פיקוח 

 הנתמכים 

 תוקן   ליקויה

 חלקית

סעיף  

6.3 

על   3 הקפדה  בכל  אין  הזמנים  לוח 

ותקציב   לאישור התבחינים  הקשור 

התמיכות   בוועדת  התמיכות 

 ובמליאת המועצה 

להכין את תבחיני ותקציב התמיכות  

 מבעוד מועד על מנת לאשרם בזמן 

ף  סעי הליקוי תוקן

7.1 

לא   4 התמיכות  ותקציב  תבחיני 

 פורסמו כנדרש בעיתונות המקומית

את   המקומית  בעיתונות  לפרסם 

לקבלת   בקשה  להגיש  האפשרות 

 תמיכה

ף  סעי הליקוי תוקן

7.1 

הכוללת   5 תמיכות  ועדת  פרוטוקול 

לכל   שאושרו  התמיכות  סכומי  את 

באתר   פורסמה  לא  נתמך  גוף 

 המועצה 

ה יש לפרסם   פרוטוקולים באתר  את 

ל בהתאם  בהמועצה  חוק  הוראות 

 חופש המידע 

ף  סעי הליקוי תוקן

7.3 
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 וועדת תמיכות  .4

בכל רשות מקומית אשר מחליטה לתמוך במוסדות ציבור, חלה   .4.1

אשר   תמיכות  ועדת  שתהיה  קריטריונים    תפקידהחובה  לקבוע 

התמיכות,  יחולקו  שמתקבלות    לפיהם  לתמיכות  בבקשות  לדון 

על מועצת  בפני    להמליץו ת  וכספיהתמיכות  ה  גובה   הרשות 

 . בהתאם לקריטריונים שנקבעו ואושרו גופיםל

הוועדה  .4.2 הרכב  התמיכות,  לנוהל  להיות:  בהתאם    גזבר  צריך 

המועצה או נציגו, יועמ"ש המועצה או    , מנכ"ל המועצה או נציגו

וכן נציג של המחלקה הרלוונטית במועצה )למשל נציג של   נציגו

 מחלקת רווחה כשדנים בתמיכה לעמותה העוסקת בתחום זה(. 

ההנהלה של המועצה משמשת גם כוועדת    ועדתכי    ,נמצא .4.3

 תקין   .התמיכות  להוראות נוהל  אםתו   ועדהה  הרכב.  תמיכות

 תבחינים לתמיכות  .5

הם  אשר על פי  מיכות  ם לתתבחיני  ועדת התמיכות צריכה לכתוב .5.1

  בשנת הכספים הבאההיא מתכוונת לחלק את כספי התמיכות  

אותם במליאת המועצה עד הראשון בספטמבר שלפני   ולאשר 

את התבחינים  לפרסם    שור המליאה יש שנת הכספים. לאחר אי 

לעיין בהם במשרדי   וכן אפשרות  לעיון הציבור באתר המועצה 

 .הרשות

התמיכותמטרת   .5.2 עתבחיני  לא ,  הציבור  כספי  שחלוקת  מנת  ל 

את  תהיה   להגביר  במטרה  וזאת  דעת  לשיקול  השוויון,  נתונה 

לכללי  השקיפות,   התקיןבהתאם  פגיעה    המנהל  למנוע  וכן 

 בטוהר המידות. 

ישירות   .5.3 לתמיכות  התייחסות  לכלול  לתמיכות  התבחינים  על 

ולתמיכות עקיפות. תמיכה עקיפה הינה תמיכה בשווה כסף כגון:  

במתקני הרשות, פרסום  ות, מתן אפשרות שימוש בחינם  מתן ערב

ידי  על  למוסד    ואהרשות    למוסד  הלוואה  מתן  חשבונה,  על 

 בתנאים מוטבים וכו'. 

האם  מומלץ .5.4 ולבחון  מקיפה  בדיקה  ת  מחלקהמועצה    לבצע 

כגון מתן ערבות, פרסום,    הטבות בשווה כסף"תמיכות עקיפות" )

וכו'( הרשות  במתקני  הנתמ  שימוש  ניתן  כים.  לגופים  )למשל, 

ולראות   להשתמש בספר הנכסים של המועצה על מנת לבחון 

ככל  אם אחד המוסדות משתמש בנכסי המועצה ללא תמורה(.  

 

תבחיני  

התמיכות נועדו  

אם שלכך 

  מחליטים לחלק

  ,כספי ציבור

תהיה החלוקה 

בצורה שוויונית,  

  בשקיפות,

בהתאם לכללי  

 המנהל התקין

 וטוהר המידות 
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ישנם הטבות בשווה כסףו יש לכלוליימצא שאכן  כזו   ,    התייחסות לכל הטבה 

 . ובהחלטת הוועדה על סכום התמיכה בתבחיני התמיכות

לסעיף   .5.5 במליאת  4/06תמיכות  לנוהל    8.4בהתאם  התבחינים  אישור  לפני   ,

הינם   התבחינים  כי  הקובעת  דעת  חוות  הרשות  מיועמ"ש  לקבל  יש  המועצה, 

 בהתאם להוראות כל דין לרבות השמירה על עקרון השוויון.

הביקורת   של נמצאלא  בבדיקת  דעתו  חוות  המועצה    ה  את  יועמ"ש  הכוללת 

 לתבחינים.  והתייחסות

היועמ"ש חייב להיות חבר בוועדת התמיכות   ,4/06בהתאם לנוהל  יש לציין כי  

הוועדה,   בישיבות  מאליו  לכן  ולהשתתף  הינוברור  היועמ"ש  פעיל    כי  שותף 

מדוע הנוהל דורש שהוא ימסור את חוות דעתו על  ולא מובן    ים בבניית התבחינ

 . םהתבחיני

שנוהל   מכיוון  למרות האמור לעיל,  לדאוגקו  4/06המלצה:  יש  כך,  לקבל    בע 

 ולצרף אותה לפני אישור המליאה. ת דעת חוומיועצה המשפטי של המועצה 

יועמ"ש המועצה יצרף את חוות דעתו לפני    בהתאם להמלצה, -תגובת המועצה  

 אישור התמיכות במליאת המועצה. 

 הפיקוח על התמיכות  .6

בנוהל    15)וכן סעיף    4/2006ל  הל התמיכות שבחוזר מנכ" בנו  17גבהתאם לסעיף   .6.1

 .ים הנתמכים הגופפיקוח על   לבצע(, על המועצה חלה חובה 9/1984תמיכות 

בכספי .6.2 השימוש  על  כספי    התמיכות  הפיקוח  ניצול  היתר,  בין  לוודא,  מכוון 

וכי   המועצה,  שקבעה  התנאים  למילוי  בכפוף  יועדו,  שלהן  למטרות  התמיכה 

 :יש חשיבות מהטעמים הבאים  ,לעריכתם כנדרש 

למתן   .6.2.1 בקשר  וההתחייבויות  התנאים  את  הפר  שהמוסד  ומתברר  במידה 

לגבות מהמוסד את כספי התמיכה,    ואףלהפסיק    ,התמיכה, ניתן לעכב

 .כולם או חלקם

אם היה שינוי מהותי במהלך השנה באחד מהגורמים המשפיעים על גובה   .6.2.2

למשל   )אם  בהתאם  התמיכה  גובה  את  לעדכן  יש  שאושרה,  התמיכה 

תמיכה בפעולת    אושרה  ובפועל  תלמידים  כמות  על  נתונים  בסיס  על 

הפיקוח הסתבר שכמות התלמידים נמוכה באופן מהותי ממה שדווח, יש  

 . להקטין את התמיכה בהתאם(

לממצאי דוחות הפיקוח, עשויה להיות השפעה על קבלת החלטות בדבר   .6.2.3

 ים הבאות.אישור בקשה של מוסד ציבור לתמיכה לשנ

מפקחת על המוסדות הנתמכים על מנת  אינה  ו  לא מינתה מפקח ליקוי: המועצה   .6.3

 כי השימוש בכספים יהיה רק לטובת המטרות לשמן הועברו הכספים. לוודא
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תמיכות   על  פיקוח  לנוהל  בהתאם  לפעול  יש  מפקח  ולמנות    4/2006המלצה: 

 שיבצע את הפיקוח בפועל.  )עדיף ממחלקת הגזברות(

כי   התבררמפקח על התמיכות אך בפועל,  כ  מונה עובד מועצהתגובת המועצה:  

הנ"ל.    לאותו התפקיד  את  למלא  אסור  כמפקח ומי עובד  אחר  עובד  על    נה 

 התמיכות. 

מומלצת על פיו יפעל המפקח על התמיכות הוכנה על ידי הביקורת תכנית עבודה   .6.4

  קבוע מוסדר ובהתאם לנוהל  שימונה, יפעל  למוסדות, זאת על מנת שהמפקח  

 .(3)מצ"ב נספח  יעיל ואפקטיבייהיה שיבצע הפיקוח ו

 מועדים בהליך אישור התמיכות  .7

 התמיכות תבחיניאישור  .7.1

תמיכות   לנוהל  נוהל  )ו  4/06בהתאם    התמיכות ועדת  על  (  9/84כן 

ולאשרם  התמיכות  תבחיני  את  שלפני    30-העד    להכין  בספטמבר 

את    .שנת הכספים בה מחולקים התמיכות יש לאשר  זה  עד מועד 

את   לפרסם  המועצה  על  בנוסף,  במליאת המועצה.  גם  התבחינים 

שאושרו המקומי  , התבחינים  לגופים  ת  בעיתונות  לאפשר  מנת  על 

תכונן להגיש בקשות.  כמו  נתמכים מספיק זמן לעיין בתבחינים ולה

יש להעמיד את התבחינים לעיון הציבור   באתר האינטרנט של  כן, 

 ובמשרדי המועצה. המועצה

לשנת   שנה.  2018עד  בכל  מהותית  בצורה  השתנו  לא  התמיכות  תבחיני   ,

שונו התבחינים כתוצאה מניסיון שהצטבר והרצון לסייע    2018בתבחינים לשנת  

 לכך שהם יהיו יותר שוויוניים.ולשפר את התבחינים ולגרום 

 :אישור ופרסום התבחינים בפועל   .7.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

עד   שנה  

 לתאריך

/  בפועל  תקין 

 לא תקין 

 הערות

תבחיני   אישור 

התמיכות בוועדת  

 התמיכות

  לא תקין  07/11/17 30/09/17 2018

  לא תקין  04/01/17 30/09/16 2017

תבחיני   אישור 

התמיכות  

במליאת  

 המועצה 

  תקין לא   31/10/17 30/09/17 2018

בפרוטוקול   לא תקין  --  30/09/16 2017 נמצא  לא 

לכך   תיעוד  המועצה 

התמיכות   שתבחיני 

אושרו    2017לשנת  

 במליאת המועצה 

    30/09/17 2018 פרסום לציבור

2017 30/09/16    

בספטמבר  30-עד ה
שלפני תחילת שנת  

הכספים

התכנסות הוועדה  •
המקצועית לאישור 

תבחיני התמיכות  
לשנה הבאה

אישור התבחינים  •
במליאת המועצה

פרסום התבחינים•
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 מסקנות:  .7.1.2

התבחינים  נמצא כי אין הקפדה על לוח הזמנים שנקבע בנוגע לאישור   .1

 בוועדת התמיכות. 

הם    2018  אך בשנת  לא אושרו במליאת המועצה  2017התבחינים לשנת   .2

 . חלקית תוקן 2017ולכן הליקוי משנת אושרו במועד באיחור קטן 

זאת,   .3 עם  הציבור.  לעיון  התמיכות  תבחיני  פורסמו  המועצה  באתר 

בקשה   להגיש  לאפשרות  בנוגע  דבר  פורסם  לא  המקומית  בעיתונות 

תמיכה. בפועל, במקום פרסום בעיתונות, נשלחו מכתבים לכל   לקבלת

 הגופים הנתמכים שהם מוזמנים להגיש בקשה. 

אושרו בוועדת התמיכות ובמליאת    2019לציין כי התבחינים לשנת   יש .4

 המועצה בזמן ולכן הליקוי תוקן.

 . בזמן   והתמיכות אושר הליקוי תוקן ותבחיני 2019בשנת   –תגובת המועצה 

 התמיכות תקציבאישור  .7.2

תמיכות   לנוהל  נוהל    4/06בהתאם  ל(  9/84)וכן   30-עד 

יש    בנובמבר שלפני שנת הכספים בה מחולקים התמיכות

לדאוג לשריון תקציבי של סכום התמיכות מתוך מסגרת 

 במליאת המועצה. את סכום התמיכות  לאשרהתקציב ו

סכום התמיכות שאושר, את  , יש לפרסם לציבור את  בנוסף

 לתמיכות.  מועדי הגשת הבקשות את התבחינים ו 

 ופרסום התקציב בפועל: אישור  .7.2.1

עד   שנה  

 לתאריך

תקין / לא   בפועל 

 תקין

 הערות

תקציב  אישור 

במליאת   התמיכות 

 המועצה 

  לא תקין 11/03/18 30/11/17 2018

  לא תקין 10/01/17 30/11/16 2017

פורסם, לא     30/11/17 2018 פרסום לציבור

 ברור מתי.. 

  תקין 22/9/16 30/11/16 2017

 מסקנות:  .7.2.2

  נמצא כי אין הקפדה על לוח הזמנים שנקבע בנוגע לאישור התקציב  .1

 בוועדת התמיכות 

 פורסמו כנדרש. התבחינים באתר המועצה  .2

 . הליקוי תוקן ותקציב התמיכות אושר בזמן  2019בשנת    –תגובת המועצה  

בנובמבר שלפני  30עד 
תחילת שנת הכספים

שריון תקציבי למתן תמיכות •
במסגרת התקציב

אישור מסגרת תקציב •
כלול  )התמיכות במליאה 

(בתוך אישור תקציב המועצה

פרסום הודעה על מתן •
תמיכות וקריטריונים 

לתמיכות
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 אישור והחלטה על גובה התמיכות  .7.3

תמיכות   לנוהל  ל)וכן    4/06בהתאם  את  9/84נוהל  בהתאם   )

שיחולקו, כולל סכום החלוקה שיחולק  התמיכות    ההחלטה על גובה 

  31-מליאת המועצה עד לוועדת התמיכות וביש לאשר בלכל גוף,  

 הכספים בה מחולקים התמיכות. במאי של שנת 

 . כמו כן יש לפרסם את החלטת הוועדה באתר המועצה

 לגופים הנתמכים בפועל: אישור גובה התמיכות  .7.3.1

 

 מסקנות:  .7.3.2

 אישור גובה התמיכות בוועדת התמיכות בוצע במועד החוקי, תקין.  .1

 אישור גובה התמיכות במליאת המועצה בוצע במועד החוקי, תקין.  .2

- תקנות חופש המידע תשנ"ט  – פרסום החלטה על חלוקת התמיכות   .3

בסעיף    1999 "14)6קובעות  המועצה  באתר  לפרסם  יש  כי  תמיכות  ( 

שנתנה הרשות הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת, לרבות פירוט  

מהם אחד  לכל  שניתן  התמיכה  והיקף  המוסדות  של  גם  "שמותיהם   .

לטת ועדת התמיכות יש לפרסם  , קובע כי את הח4/06נוהל תמיכות  

באתר האינטרנט של המועצה, כולל שמות הגופים הנתמכים והסכומים  

 שאושרו. 

המועצה פרסמה בכל    2016ליקוי: בבדיקת הביקורת נמצא כי עד שנת 

נמצא תיעוד לפרסום החלטת   ועדת התמיכות. לא  שנה את החלטת 

)מלבד מה שמופיע בפרוטוקולים    2018-ו  2017ועדת התמיכות לשנים  

 של מליאת המועצה(. 

ועדת התמיכות בהתאם   פרוטוקול החלטות  יש לפרסם את  המלצה: 

 . 4/06 להוראות נוהל

המועצה:   מקתגובת  באתר  בלת,  וההמלצה  יפורסמו  הפרוטוקולים 

 המועצה. 

תוקן   - עדכון   והפרוטוקול  הליקוי  הביקורת  לאתר    והועל  יםבמהלך 

 . המועצה

 

עד   שנה  

 לתאריך

/  בפועל  תקין 

 לא תקין

 הערות

אישור גובה התמיכות  

 בוועדת התמיכות 

  תקין 11/03/18 31/05/18 2018

  תקין 10/01/17 31/05/17 2017

אישור גובה התמיכות  

 במליאת המועצה 

  תקין  31/05/18 2018

  תקין 22/9/16 31/05/17 2017

במאי של שנת  31עד 
הכספים

ישיבת הוועדה  •
המקצועית וקבלת  

החלטות

דיון ואישור במליאת  •
המועצה
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 : סיכום .8

נתמכים   .8.1 למוסדות  התמיכות  חלוקת  תהליך  שרוב  היא  הביקורת  התרשמות 

בזמנים לפי נוהל על עמידה  מספקת  אך ללא הקפדה    מתנהל בצורה תקינה 

 . התמיכות

הליך הכנת  , הביקורת עקבה מקרוב אחר  2019בשנת  חשוב לציין כי   .8.2

ובמליאה,   התמיכות  בוועדת  אישורם  תקציב התבחינים,  אישור 

התמיכה בקשות  תקינות  בדיקת  וכן  כי  התמיכות  נמצא    ת תנהלו ה ה. 

בשל בעיות    בפועל,    טובה ובהתאם ללוח הזמנים הקבוע בנוהל.  הייתה

 . לא חולקו תמיכות בשנה זותקציביות, 

 . פיקוח על התמיכות כנדרש לא מתבצעמכיוון שאין מפקח מטעם הרשות,  .8.3
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 נספחים 

 4/2006נוהל תמיכות   -נספח א' 

 9/1984נוהל תמיכות   - נספח ב' 

 נוהל פיקוח על מוסדות נתמכים  -נספח ג'  
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 4/2006נוהל תמיכות  -נספח א' 
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 1984/9נוהל תמיכות  -' בנספח 
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 נוהל פיקוח על מוסדות נתמכים  -נספח ג' 

 כללי .1

של משרד    1ל"נוהל תמיכה במוסדות ציבור ע"י הרשויות המקומיות"   17בהתאם לסעיף   1.1

מוסדות ציבור,  תמוך בהפנים )להלן: "נוהל תמיכות"(, על כל רשות מקומית שמחליטה ל

חלה חובה לקיים פיקוח על מוסדות הציבור שנמצאו זכאים לקבלת תמיכה בהתאם 

ידי    יםלנהללחוקים,   על  שפורסמו  התקפים  התמיכה  הר  ולמבחני  האזורית  המועצה 

 . חברון )להלן "המועצה"(

 :הפיקוח על התמיכות )להלן "הנוהל"( מטרת נוהל 1.2

ת  ומשמש  ועברשהו  ותשהתמיכ  כךהמועצה תבצע פיקוח אפקטיבי על  וודא כי  ל .א

 . הן ניתנו ןשלשמ ותמטר ןלאות

לאמת כי הגוף הנתמך אכן מקיים את התנאים שקבעה המועצה בקשר לתמיכה   . ב

 ואת הפעילות בגינה הועברה התמיכה.

בנוגע לגוף הנתמך שהיו בהם בכדי להשפיע  לאמת כי לא חלו שינויים מהותיים   .ג

 על אישור התמיכה או על שיעור התמיכה.

להנחות את המפקח כהגדרתו בנוהל זה בדבר הליך הפיקוח הנדרש על מוסדות   .ד

ציבור שנמצאו זכאים לקבלת תמיכה מתקציב המועצה, בהתאם לתבחיני התמיכה 

 במליאת המועצה. שקבעה ועדת התמיכות )להלן: "הוועדה"( ואושרה  

 לקבוע הוראות בדבר הטיפול בממצאים שיתקבלו במסגרת הליך הפיקוח.  .ה

 הגדרות .2

גורם אשר ימונה ע"י הוועדה על מנת לבצע פיקוח במוסדות הנתמכים על פי   -"מפקח"  

 נוהל זה.

 עובד המועצה המכהן בתפקיד הגזבר או מי מטעמו. -"גזבר" 

סופי"   ביצוע  שמ  -"דוח  סופי  ביצוע  כל  דוח  היקף  את  מפרט  הוא  בו  הציבור,  מוסד  גיש 

בעבורה   בשנה  הציבור  במוסד  שהתקיימה  הפעילות  כלל  עבור  והוצאותיו  הכנסותיו 

שאישרה  הנתמכת  הפעילות  בגין  וההוצאות  ההכנסות  את  ומתוכן  התמיכה  מבוקשת 

 המועצה באותה שנה. 

 הנחיות כלליות .3

ה, על מנת להבטיח כי המועצה הפיקוח על המוסדות הנתמכים יתקיים בהתאם לנוהל ז 3.1

 והל תמיכות של משרד הפנים. לנ 17עומדת בהוראות סעיף 

נוסף על האמור בנוהל זה ולצורך קיום חובת הפיקוח, הוועדה או המפקח יהיו רשאים  3.2

או מידע  כל  ציבור  ממוסד  בחובת  לדרוש  עמידה  לשם  נחוצים  להם  הנראים  מסמך 

 הפיקוח. 

"דוח ביצו 3.3 לוועדה  יעביר  ציבור נתמכים מתקציב המפקח  ובקרה על מוסדות  ע פיקוח 

         המועצה". 

 
 .. במהלך השנים מאז, פורסמו תיקונים שונים לנוהל4/2006פורסם בחוזר מנכ"ל  1
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 ביצוע ביקורת על מוסדות נתמכות .4

 ביקורת שטח  4.1

הפיקוח יכלול ביקורת במקום הפעילות של מוסדות הציבור ויפעל בהתאם לתכנית  .א

 ביקורת שתאושר על ידי הוועדה.

יותר   . ב גדול  יהיה  היקף הביקורת  כך  יותר,  גדול  היקף )אם  ככל שהיקף התמיכה 

ל ניתן  כי  לקבוע  תוכל  הוועדה  מהותי,  לא  הוא  במתכונת    ביקורתבצע  התמיכה 

. ככלל, תדירות הביקורות במקום הפעילות של הגופים הנתמכים  מצומצמת ביותר(

הוועדה  אך  תהיה בין אחת לשנה לאחת לשלוש שנים בהתאם לגובה התמיכה  

תוכל להחליט ולנמק משיקולים שונים, אם נראה לה כי אין צורך בביקורת במקום  

סד  הפעילות בכלל )למשל אם המועצה מבצעת פעולות פיקוח חלופיות על אותו מו

/ סכום התמיכה   או שאופי / היקף / מהות הפעילות מייתר ביקור במקום הפעילות

 (.לא מהותי

ביקורת השטח תתבסס על דיווחים שיימסרו על ידי מוסד הציבור למפקח, כולל  .ג

 נתונים על הפעילות הנתמכת ומספר המשתתפים בפעילות.

י .ד כאמור,  הנתמכת  הפעילות  אודות  הדיווח  ומועדי  דרכי  בהתאם  שיטת,  יקבעו 

 להנחיות שיפרסם המפקח בכפוף לאישור גזבר המועצה.

לתמיכה"   .ה בקשה  הגשת  על  "הודעה  פרסום  במועד  במועדים  יפורסמו  ההנחיות 

 לנוהל תמיכות. 9בהתאם לסעיף 

במקרה בו נמצא בביקורת שטח כאמור, כי מוסד ציבור   –  תוצאות ביקורת שטח .ו

תמכת, או שעשה שימוש בלתי נאות  מסר דיווחים לא נכונים אודות הפעילות הנ

בכספי התמיכה, או שאינו עומד בתנאים לקבלת התמיכה או שהמוסד לא הסכים  

לשתף פעולה עם המפקח, יכתוב זאת המפקח בדוח שלו ויעביר את הדוח לטיפול 

בסעיף   המפורטים  הפעולה  לדרכי  בהתאם  לנקוט  יש  אלו  במצבים    18הוועדה. 

 בנוהל תמיכות.

 ביקורת שוטפת 4.2

הביקורת תתבצע פעם בשנה בכל גוף נתמך בהתאם לתכנית ביקורת שתאושר   .א

 על ידי הוועדה.

על   . ב וכן  תקופתיים  ביצוע  דוחות  התמיכה,  בקשת  מסמכי  על  תתבסס  הביקורת 

הדוחות הכספיים של הגוף הנתמך שהוגשו למועצה. בהתאם לשיקול דעתו, תהיה  

 רשם העמותות וכו'.  למפקח זכות לדרוש כל מסמך אחר כגון דוח שנתי של

היתר, את התאמת השימוש בתמיכה למטרה לשמה  ובחוכל להביקורת ת .ג בין  ן, 

ניתנה באמצעות בחינת דוחות ביצוע של הגוף הנתמך, את עמידת מוסד הציבור  

הנתמכת,  לפעילות  העצמי  המימון  שיעור  וכלליות,  הנהלה  הוצאות  במגבלות 

 הוצאות שכר חריגות וכו'.

גזבר ביקורת לפי סעיף   .ד ידי  ידי עובד המועצה שהוסמך לכך על  זה תתבצע על 

 המועצה. 
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 דוחות ביצוע 4.3

להנחות את המפקח, גזבר המועצה וגורמים רלוונטיים אחרים,    -מטרת ההוראה   .א

הבדיקות   המסמכים,  ובכללו  במועצה,  התמיכה  בבקשות  הטיפול  תהליך  בדבר 

 והפעולות הנדרשות לפני העברת כספי תמיכה במוסד ציבורי. 

 מוסד ציבור יגיש למועצה דוח ביצוע תקופתי כדלקמן: . ב

יוגש דוח   (1 יוני של השנה בעבורה מבוקשת התמיכה,  ינואר עד  בגין חודשים 

 באותה שנה.   30/7ביצוע תקופתי לא יאוחר מה 

בגין חודשים ינואר עד דצמבר של השנה בעבורה מבוקשת התמיכה, יוגש דוח  (2

 השנה העוקבת. של  15/2ביצוע סופי לא יאוחר מה 

 בדוחות הביצוע התקופתי והסופי, יבדוק המפקח בין השאר: .ג

 שהדוחות חתומים על ידי מורשי החתימה ורואה החשבון של הגוף הנתמך.  (1

אושרה   (2 שלשמן  המטרות  את  תואמות  הביצוע  בדוחות  שנכללו  שהפעולות 

 בקשת התמיכה. 

 אופי הפעילות.הסכומים המיועדים לפעילות הינם בהיקף סביר ותואם את  (3

 הסכומים המבוקשים תואמים לסכום התמיכה שאושר. (4

כגון בדיקה של חשבונית ששולמה  (5 נוספות בהתאם לשיקול דעתו,  בדיקות 

 ונפרעה או ההוצאה לא נדרשה מגורם תומך אחר וכו'.

לאחר סיום הבדיקות, המפקח יעביר לגזבר את דוחות הביצוע בצירוף חוות דעתו   .ד

 עליהם.

יעלה חשש כי המוסד אינו עומד באחד, או יותר, מהתנאים לקבלת בכל מקרה בו   .ה

 התמיכה יפעל הגזבר בצורה הבאה:

 יעכב את תשלום התמיכה. (1

יעלה את הנושא להחלטת הוועדה. החלטת הוועדה לבטל, לקזז או לשנות  (2

 בנוהל התמיכות.  18את סכום התמיכה שאושר תהה כפופה לסעיף 

 תחילה ותחולה  .5

פי נוהל  של  כל  תחילתו  על  תחולתו  לנוהל.  הוועדה  אישור  קבלת  לאחר  הינו  זה  קוח 

 . 2019התמיכות החל משנת 
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 תכנית ביקורת פיקוח על תמיכות   –נספח לנוהל 

 תרשים זרימה תהליך אישור תמיכות .1

 

 תכנית ביקורת .2

 הגשת הבקשות: .1

 בדיקת שלמות המסמכים שהוגשו .א

 בדיקת עמידה בתנאי הסף שנקבעו  . ב

 התאמת התבחין לבקשת התמיכהבדיקת  .ג

 בקרה על עמידה בהוראות המנהל התקין )שיעור הנהלה וכלליות וכן שכר בכירים( .ד

 ריכוז ממצאי בקרה של כל הבקשות  .ה

 הכנת דוח מסכם לוועדה המקצועית  .ו

 אישור הוועדה המקצועית והמליאה .2

 סיכום החלטות הוועדה והעברה לאישור המליאה  .א

 הוועדה והמליאה(  ריכוז פרוטוקולים ומסמכים )של . ב

30עד 
בספטמבר  

שלפני 
תחילת שנת  

הכספים

התכנסות הוועדה המקצועית לאישור תבחיני התמיכות •
לשנה הבאה

אישור התבחינים במליאת המועצה•

פרסום התבחינים•

30עד 
בנובמבר 
שלפני 

תחילת שנת  
הכספים

שריון תקציבי למתן תמיכות במסגרת התקציב•

כלול בתוך אישור )אישור מסגרת תקציב התמיכות במליאה •
(תקציב המועצה

פרסום הודעה על מתן תמיכות וקריטריונים לתמיכות•

במרץ31עד 

מועד אחרון להגשת בקשות•

בקרת ובדיקת תקינות הבקשות•

הכנת נייר לדיון לוועדה המקצועית•

במאי31עד 

ישיבת הוועדה המקצועית•

קבלת החלטות•

דיון ואישור במליאת המועצה•

30עד 
בנובמבר

העברת תשלומי התמיכות•

פיקוח ובקרה על שימוש בכספי התמיכה•

30עד 
באפריל 

שלאחר שנת  
הכספים

(ח"י רו"חתום ע)דוח ביצוע סופי •
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 פרסום לציבור על החלטות התמיכות .ג

שליחת אישורים פרטניים לעמותות על התמיכות שאושרו להם, כולל הנחיות להגשת   .ד

 מסמכים ודוחות ביצוע

 ביקורת על דוחות ביצוע  .3

 בדיקת התאמת הביצוע לבקשה .א

 בדיקת השימוש בתמיכה בהתאם למטרה לשמה יועדה  . ב

 לנדרש שיעור המימון העצמי תואם   .ג

 עמידה בשיעור הנהלה וכלליות בהתאם להוראות חשכ"ל .ד

 סיכום ממצאי הבקרה והמלצה לתשלום התמיכה היחסית .ה

 ביקורת שטח  .4

 מהעמותות( 20%-בחירת מדגם העמותות לביצוע ביקורת שטח )כ .א

 ביצוע ביקורת בשטח העמותות וסיכום הממצאים בטופס בקרה ייעודי  . ב
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 לעבודת המבקרהבסיס החוקי 

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

 במועצה.  פנימית

 : מינוי מבקר וסמכויותיו4ז'פרק 

 . מינוי מבקר המועצהכ"ה66

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

צו   הוראות  פי  על  המבקר(,  )להלן  עלמועצה  כהגדרתו  שירות  ובדים 

 . 60בסעיף 

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

השר לאשר שהמבקר יכהן במשרה חלקית שלא תפחת מחצי משרה,  

ברשות   ביקורת  בעבודת  אלא  תהיה  לא  משרתו  שהשלמת  בתנאי 

ה ובאישור  אחרת  האזוריות  מקומית  המועצות  תקנון  )לפי    - ממונה 

 . יכהן המבקר במשרה מלאה(  20,000ת מעל במועצה אזורי

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

משרה   מרבע  תפחת  שלא  חלקית  במשרה  יכהן  שהמבקר  לאשר 

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

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

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

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

 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

 תפקידו כמבקר.עניינים עם 

 . מינוי המבקר כ"ו66

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

ב שהכיר  לארץ  בחוץ  גבוהה  להשכלה  להשכלה  מוסד  זה,  לעניין  ו, 

 גבוהה בישראל או שהוא עורך דין או רואה חשבון, 

 הוא רכש ניסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת.  .5
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מי שכיהן כחבר מועצה לא ימונה למבקר אותה מועצה ולא יכהן ככזה,   . ב

 אלא אם כן עברו עשר שנים מתום כהונתו כחבר מועצה. 

יכהן כמבקר אותה מועצה, למשך  מי שהיה מועמד בבחירות למועצה לא   .ג

 כל תקופת כהונתה של המועצה שהיה מועמד לה. 

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

 המועצה של אדם אשר לא נתמלאו בו: 

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

חוק הביקורת הפנימית,  שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו ב

 . 1992התשנ"ב 

)א() .2 קטן  שבסעיף  שאישר  5התנאי  מקצועית  השתלמות  עבר  אם   )

 . ממונהה

 . מועצה שלא מינתה מבקר כ"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. 

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

 המחוז למנות מבקר למועצה.

 . תפקידי המבקר כ"ח66

 ואלה תפקידי המבקר:  . א

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

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

מתן היתרים בשטחים פת בידי המוסמך  וחים בדבר  כדין  נעשו   ,

היעילות   ועקרונות  המידות  טוהר  על  שמירה  תוך  לעשותם 

 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

של   .4 החשבונות  הנהלת  את  דרכי לבקר  אם  ולבדוק  המועצה 

את   מניחות  ושמירתו  רכושה  והחזקת  המועצה  כספי  החזקת 

 הדעת, 

שעליהם   .5 המועצה  ענייני  בהנהלת  הליקויים  תוקנו  אם  לבדוק 

 .בישראל  מבקר המדינהמי שמכהן כהצביע המבקר או 
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הדתית   . ב המועצה  לגבי  גם  תיעשה  )א(  קטן  סעיף  לפי  הביקורת 

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

המועצה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה  

שנת תקציב, או משתתפת במינוי הנהלתם )כל אחד מאלה, להלן גוף  

 מבוקר(.

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

הב היקף  ואת  פלונית  בתקופה  הביקורת  נושאי  את  יקורת  השנתית, 

 לפי: 

 שיקול דעתו,  .1

 דרישת ראש המועצה לבקר עניין פלוני,  .2

ובלבד שהנושאים לביקורת לא    ועדת הביקורת  על פי דרישת  .3

 . יעלה על שני נושאים לשנת עבודה

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

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

דיוניה   עובדים. המועצה תדון במסגרת  ללשכתו לרבות הצעת תקן 

בהצעת התקציב השנתי, בהצעת התקציב והתקן של לשכת המבקר,  

 כפי שהגיש המבקר. 

 . המצאת מידע למבקרכ"ט66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

שברשותם אשר לדעת המבקר דרוש לצורכי הביקורת ויתנו למבקר כל  

 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  

 . תוכנת עיבוד נתונים של הרשות או של גוף )עירוני( מבוקר

 

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

 .המגבלות הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל במידע כאמור

ביצוע תפקידו, יוזמן מבקר הרשות וזכותו להיות נוכח בכל ישיבה  צורך ל .4
של מועצת הרשות או בכל ועדה מוועדותיה או כל ועדה של גוף )עירוני(  
מבוקר. בישיבה שאינה סגורה, רשאי המבקר להיות נוכח אף באמצעות  

 עובד מלשכתו. 
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 . דו"ח על ממצאי הביקורתל66

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

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

 הביקורת.

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

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

 כן.   כאשר ראש המועצה או ועדת הביקורת דרשו ממנו לעשות

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

ועדת הביקורת את הערותיו על הדו"ח וימציא למועצה העתק מהדו"ח  ול

 בצירוף הערותיו. 

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

לה  למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה בתוך חודשיים מיום שנמסרו  

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

סיכומיה והצעותיה רשאית היא, אם ראתה צורך בכך, לזמן לדיוניה נושאי  

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

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

 תקיים המועצה דיון מיוחד בהם ותחליט בדבר אישור ההצעות. 

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

המועד שנקבע להגשתו למועצה, ואולם רשאים המבקר או ראש המועצה  

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

 דו"ח ולרבות ממצא ביקורת.לרבות חלק מ

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

 . 147לפי סעיף  ממונהאין בהוראות סעיף זה לגרוע מסמכות ה

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

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

 . פסולים בשל כך לשמש ראיה בהליך משמעתי

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

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

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

 חל במועצות אזוריות( 

 


