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המסגרת  החוקית לעבודת  וועדת הביקו רתהמסגרת  החוקית לעבודת  וועדת הביקו רת

קובע כי על קובע כי על ) ) אא(( א  א 130130 הסעיף החדש  הסעיף החדש --------חובת מינויחובת מינויחובת מינויחובת מינויחובת מינויחובת מינויחובת מינויחובת מינוי��
..המועצה מוטלת החובה לבחור ועדת ביקורתהמועצה מוטלת החובה לבחור ועדת ביקורת

  מספר חברי ועדת ביקורת לא   מספר חברי ועדת ביקורת לא --------הרכב וכשירותהרכב וכשירותהרכב וכשירותהרכב וכשירותהרכב וכשירותהרכב וכשירותהרכב וכשירותהרכב וכשירות��
כשירים יהיו תושבי הישוב שאינם כשירים יהיו תושבי הישוב שאינם ) ) 55עד עד  ( (33--יפחת מיפחת מ

. . חברי הוועד ואשר הציעו מועמדותםחברי הוועד ואשר הציעו מועמדותם

על ועדת הביקורת בוועד על ועדת הביקורת בוועד         --------הוראות מחייבותהוראות מחייבותהוראות מחייבותהוראות מחייבותהוראות מחייבותהוראות מחייבותהוראות מחייבותהוראות מחייבות��
) ) וו--אא(( א  א 130130' ' המקומי חלות הוראות חקיקה סהמקומי חלות הוראות חקיקה ס

המתוות את דרכי פעולתה ומשמשות בסיס המתוות את דרכי פעולתה ומשמשות בסיס 
..לעבודתהלעבודתה



מטר ות הביקו רתמטר ות הביקו רת

גורם מסייע להנהלת הוועד המקומי ולמועצה גורם מסייע להנהלת הוועד המקומי ולמועצה ��
..י בדיקת תפקוד הגוף המבוקרי בדיקת תפקוד הגוף המבוקר""בניהול עבניהול ע

לאתר ולהתריע על הסיכונים השונים להם ח שוף לאתר ולהתריע על הסיכונים השונים להם ח שוף ��
הגוף המשבשים את העבודה התקינה וחורגים הגוף המשבשים את העבודה התקינה וחורגים 

..ממנהל ציבורי תקיןממנהל ציבורי תקין
להצביע על דברים שמסייעים לתפקוד היעיל להצביע על דברים שמסייעים לתפקוד היעיל ��

..והתקיןוהתקין



תפקידי וועדת בי קורתתפקידי וועדת בי קורת

תבדוק אם החלטות הוועד המקומי הוצאו לפועל תבדוק אם החלטות הוועד המקומי הוצאו לפועל 1.1.
..כדיןכדין

תבדוק את חשבונות הוועד המקומי ותוודא כי תבדוק את חשבונות הוועד המקומי ותוודא כי .  .  22
..פעולותיו נעשו במסגרת תקציבו המאושרפעולותיו נעשו במסגרת תקציבו המאושר

תקיים מעקב אחר תיקון הליקויים בפעולות תקיים מעקב אחר תיקון הליקויים בפעולות .  .  33
בכל בכל ((הוועד המקומי שנמצאו בביקורות קודמות הוועד המקומי שנמצאו בביקורות קודמות 

, , מבקר המדינהמבקר המדינה::פ דין ובכללןפ דין ובכללן""ביקורת שנעשתה עביקורת שנעשתה ע
מבקר מבקר , , מ בקר הוועד המקומימ בקר הוועד המקומי, , מבקר משרד הפניםמבקר משרד הפנים

) ) המועצההמועצה



דגשים בעבודת ה ביקורת דגשים בעבודת ה ביקורת 
יש לבצע סקירה מקיפה של הנושא המבוקר ולא רק בהיבט יש לבצע סקירה מקיפה של הנושא המבוקר ולא רק בהיבט ��

..של ליקוישל ליקוי

..יש להקפיד על דיוק בעובדות ובממצאיםיש להקפיד על דיוק בעובדות ובממצאים��

..יש ללבן את העובדות עם המבוקריש ללבן את העובדות עם המבוקר��

..מומלץ לגבש המלצות בתהליך של דיון משותףמומלץ לגבש המלצות בתהליך של דיון משותף��



סמכוי ות חוב ות והגבלות סמכוי ות חוב ות והגבלות 

  --------סמכויותסמכויותסמכויותסמכויותסמכויותסמכויותסמכויותסמכויות��
או עובד ועד או עובד ועד , , רשאית לקבל מכל חבר ועד מקומירשאית לקבל מכל חבר ועד מקומי

. . מסמכים והסברים הדרושים להמסמכים והסברים הדרושים לה, , ידיעותידיעות, , מקומימקומי
..הוועדה רשאית לבדוק כל דבר ללא הגבלההוועדה רשאית לבדוק כל דבר ללא הגבלה

  --------חובותחובותחובותחובותחובותחובותחובותחובות��
..הוועדה מחויבת בדיווח שנתי על ממצאיההוועדה מחויבת בדיווח שנתי על ממצאיה

  --------הגבלותהגבלותהגבלותהגבלותהגבלותהגבלותהגבלותהגבלות��
פעולותיה מוגבלת לתפקידי ביקורת ואל לה להיות פעולותיה מוגבלת לתפקידי ביקורת ואל לה להיות 

הוועדה לא רשאית הוועדה לא רשאית . . מעורבת בתפקידים ביצו עייםמעורבת בתפקידים ביצו עיים
לתת הוראות לתת הוראות , , להכתיב נהליםלהכתיב נהלים, , לקבוע מדיניותלקבוע מדיניות

..ביצועביצוע



נוה ל התייחסות לדו ח הבי קורתנוה ל התייחסות לדו ח הבי קורת

הוועדה תגיש לוועד המקומי אחת לשנה טיוטת דוח הוועדה תגיש לוועד המקומי אחת לשנה טיוטת דוח 1.1.
)) באפריל באפריל11--עד העד ה.(.(ביקורת מפורטביקורת מפורט

 יום  יום 3030תוך תוך . (. (הוועד יגיש את הערותיו לטיוטת הדוחהוועד יגיש את הערותיו לטיוטת הדוח2.2.
))מקבלת הטיוטאמקבלת הטיוטא

ועדת ביקורת תקיים דיון בהערות הוועד לטיוטא ותערוך ועדת ביקורת תקיים דיון בהערות הוועד לטיוטא ותערוך 3.3.
..את דוח ביקורת הסופיאת דוח ביקורת הסופי

  55תוך תוך .(.(הוועדה תמציא את דוח הביקורת החלוטהוועדה תמציא את דוח הביקורת החלוט4.4.
). ). חודשי םחודשי ם

..לוועד המקומילוועד המקומי. .       א      א
..לראש המועצהלראש המועצה. .       ב      ב
..לוועדת הביקורת במועצהלוועדת הביקורת במועצה. .       ג      ג

ויופץ ויופץ . . דוח הביקורת יהיה פתוח לעיון כל תושב ביישובדוח הביקורת יהיה פתוח לעיון כל תושב ביישוב.   .   55
 ימים ממועד הגשתו  ימים ממועד הגשתו 1414בתוך בתוך ((לכל תושבי היישוב לכל תושבי היישוב 

). ). למועצהלמועצה
            



יחס י ה גו מ לי ן  בי ן  הו ועדה  למ ב קר  המו עצ היחס י ה גו מ לי ן  בי ן  הו ועדה  למ ב קר  המו עצ ה

תפקידה של הוועדה בשמירה על חוקיות פעולות תפקידה של הוועדה בשמירה על חוקיות פעולות ��
..דומה לתפקידו של מבקר המועצהדומה לתפקידו של מבקר המועצה, , הוועד המקומיהוועד המקומי

זהות התפקידים מאפשרת ליצור מערכת יחסי זהות התפקידים מאפשרת ליצור מערכת יחסי ��
..שותפות וסיוע מקצועישותפות וסיוע מקצועי

ועדת הביקורת כפופה לסמכות הביקורת של מבקר ועדת הביקורת כפופה לסמכות הביקורת של מבקר ��
..המועצההמועצה


