תוכן עניינים
•

הקדמה

•

תהליך מינוי ואישור חברי וועדת ביקורת

•

סמכויות ועדת ביקורת

•

מסמכים ואסמכתאות לביקורת

•

לו"ז והליך הגשת דו"ח ביקורת

•

דגשים לבדיקת תקציב הועד המקומי

•

דגשים לבדיקת דו"ח כספי

•

דגשים לבדיקת תקציבי פיתוח.

•

ישיבות היעדרות מישיבות ועד

•

דרכי קבלת עובדים ושכר העובדים

הליך מינוי ואישור חברי ועדת ביקורת

 המועצה תבחר ועדת ביקורת מבין תושבי היישוב אשר אינם
חברי ועד מתוך רשימת תושבים שיציעו את מועמדותם.
 מספר חברי ועדת ביקורת לא יפחת משלושה ולא יעלה על
חמישה.
 חברי ועדת ביקורת יבחרו מבין החברים את יו"ר הוועדה.
 יצוין כי ,ב 2 -ישובים לא מונתה ועדת ביקורת.

 המועצה פועלת למינוי מבקר חיצוני ועל חשבון הוועד.
 וועדות ביקורת שלא מתפקדות ואו שלא יעבירו דוח ביקורת.
ראשי

 וו

הקודם

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.

ראשי

הקודם

מה לא בסמכויות ועדת ביקורת

 ועדת הביקורת לא תבדוק נושאים עקרוניים שנקבעו
בחוק ו/או בהחלטת מליאת הרשות.
 אין בסמכותה של ועדת הביקורת לבקר את פעולות
המועצה ו/או נבחריה.
 ועדת הביקורת לא תבדוק נושאים הנמצאים בהליך
שיפוטי.
 אין זה מתפקידה של ועדת ביקורת לבקר את חשבונות
הועד המקומי .לשם כך ממנה הועד רו"ח.
ראשי

הקודם

מסמכים ואסמכתאות לביקורת

 לצורך ביצוע תפקידיה ,רשאית ועדת הביקורת לקבל מכל
חבר ועד מקומי או עובד ועד מקומי ,ידיעות מסמכים והסברים
הדרושים לה.
 ועדת ביקורת תתבסס על אסמכתאות ,מסמכים ,ניירות
עבודה ו/או כל מסמך המעיד ומבסס את טענות הוועדה.
 בכלל לפני שמוציאים טיוטת דוח ביקורת מומלץ לשוחח עם
חברי הוועד המקומי ועובדיו.
 על ועדת הביקורת לפעול בשיתוף פעולה עם הוועד המקומי
לצורך ביקורת בונה ואפקטיבית ,לייעול עבודת הוועד המקומי
ראשי
תוך שאיפה לחיסכון ויעילות וטובת הציבור.

הקודם

לוחות זמנים והליך להגשת דוחות ביקורת


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.



ועדת הביקורת תקיים דיון בהערות הוועד המקומי ותנפיק את דוח הביקורת
הסופי .יש לרשום בדוח הסופי את התייחסות והערות הוועד המקומי.



בתוך חמישה חודשים מתום כל שנה תמציא ועדת הביקורת את דוח
הביקורת הסופי ,לידי:
.1
.2
.3

הועד המקומי
ראש המועצה
יו"ר ועדת ביקורת



דוח הביקורת הסופי יהא פתוח לעיון כל תושב בישוב.



סיכום תמציתי מהדוח הסופי יופץ לכל תושבי היישוב בתוך  14יום ממועד
הגשתו למועצה.
ראשי

הקודם

לוחות זמנים להגשת תקציב הועד המקומי
תקציב
האם התקציב השנתי של הוועד נדון בישיבת וועד ואושר ע"י חברי
הוועד?
א"כ– ציין את תאריך האישור אם לא – מדוע לא אושר ולא נדון?
האם התקציב הועבר לאישור המועצה? (צ"ל עד  1באוקטובר)
•

האם הוגשו תיקונים לתקציב לאישור המועצה?
אם כן – ציין את תאריך הגשת התיקונים
אם לא – מדוע לא הוגש?
האם התקבל אישור המועצה לתיקונים הנ"ל?
אם כן – ציין את תאריך האישור אם לא – מדוע לא אושר?
האם קיים גרעון בתקציב משנים קודמות?

•

האם קיים עודף בתקציב משנים קודמות?

•
•

ראשי

הקודם

הכנסות והוצאות תקציב וועד
הכנסות הוועד


מס וועד.



החזר ארנונה .15%



סל שירותים.



השתתפות בשכר ענ"ק.



היטל שמירה



תקציבי פיתוח.

הוצאות וועד


העסקת עובדים.



שמירה



שפ"ה(.גינון) והוצאות כלליות.



פעולות תרבות.



חינוךתקצוב הוועד המקומי הינו תכנית עבודה הצפויה לשנה הקרובה.



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

ראשי

הקודם

דגשים לבדיקת תקצוב הועד המקומי


תקצוב הוועד המקומי הינו תכנית עבודה הצפויה לשנה הקרובה.



ככל שגדול הפירוט בתקציב ,כך ברור לחברי הוועד המקומי ,מה גבול אחריותם,
מה המשאבים העומדים לרשותם לצורך מתן השירותים לתושבים.



יש לוודא כי הפעולות שתוקצבו ,הינן פעולות שהואצלו ע"י המועצה לוועד
המקומי .מעבר לשאלת האצלת הסמכויות ,קיימת על הועד מגבלה נוספת והיא
מחויבותו לפעול בהתאם לסעיפי התקצוב.



יש לדרוש טבלת השוואה בין התקציב הסופי המאושר לבין הביצוע לפי סעיפי
תקציב כולל השוואת ביצוע לשנה קודמת.



בדיקת מימוש פוטנציאל ההכנסות מארנונה ומיסי ועד מקומי.



יש לבקש הסבר לחריגות והפרשים בין התקציב לביצוע.



במקרה של העברות מסעיף או ניצול יתר של סעיף על חשבון סעיף אחד ,האם
התקבל אישור המועצה להעברות חריגות?
ראשי

האם ניתן להוציא דוח ,בכל זמן ,אשר יראה מהו שיעור התקציב שנוצל בכל סעיף?
האם ניתן להוציא דוח חריגות מתקציב?

הקודם

דגשים לבדיקת דוח כספי

 האם מונה רואה חשבון על ידי הוועד.
 האם הדוח הכספי נחתם ע"י יו"ר הוועד המקומי וחבר ועד מקומי
המכהנים בתאריך אישור הדוח.
 האם הדוח נדון בישיבת וועד.
 קבלת הסברים על גירעונות שוטפים ומצטברים.

 לבדוק כי קיימת תשתית פעולה כיצד בכוונת הוועד לפעול
להקטנת וצמצום הגירעונות.
 דוח כספי מבוקר יוגש למועצה עד30/4 -
 תמצית הדוח הכספי יופץ לכל תושבי היישוב בתוך  14ימים
מהגשת הדוח למועצה.
ראשי

הקודם

דגשים לבדיקת תקציבי פיתוח ביישובים
 האם קיים הסכם בין הוועד המקומי לוועד האגודה להשכרת
מבנה ציבור.
 האם הוכנה תכנית עבודה ע"י הוועד ל 5 -שנים ,תוך שיתוף
תושבים.

 האם התקיים דיון בוועד המקומי המגדיר את תכנית העבודה
לחמש שנים בציון אומדן של עלויות ,תוך הגדרת סדרי עדיפויות.
 האם הועבר פרוטוקול הוועד בנדון למועצה.
 האם הוועד פועל בהתאם לנוהל קבלת הצעות מחיר ובהתאם
להנחיות הלשכה המשפטית במועצה.
 האם הוועד מבצע את העבודה רק לאחר קבלת הזמנת עבודה
חתומה ע"י גזבר המועצה.
 האם החלטת הוועד בנדון יושמו והאם הוועד ביצע בפועל את
הפרויקטים.

ראשי

 האם הדוח הכספי נחתם ע"י יו"ר הוועד המקומי וחבר ועד מקומי
המכהנים בתאריך אישור הדוח.

הקודם

דרכי קבלת עובדים

 האם המשרות הנדרשות תוקצבו בתקציב המאושר של
הוועד.
 האם פורסם מכרז כדין,

(זמן המכרז ,צורת הפרסום ותנאי סף).

 לאחר סגירת המכרז תקוים ועדת בחינה לקבלת העובד/ת.
 לוודא כי העובדים שהתקבלו לעבודה עומדים בתנאי הסף.
 האם נתקבל אישור המועצה להעסקתם?
 האם מבין העובדים קיימים עובדים שהינם :קרובי משפחה
של חברי הוועד? חבר מליאת המועצה? עובדים במועצה?

ראשי

הקודם

תנאים נלווים
האם העובדים מחתימים שעון נוכחות?
אם לא – מה הם האמצעים לפיקוח על נוכחות העובדים ושעות העבודה?

האם דיווחי הנוכחות נסקרים ע"י גורם אחראי מתאים?
האם מתנהל רישום מפורט של זכויות להיעדרות מעבודה בגין:
ימי חופשה ,ימי מחלה ,אבל ,ימי בחירה ,שמחה משפחתית.
האם הוועד מפקיד כספים בקופת פנסיה צוברת?

האם הוועד מנכה מתשלומי השכר ניכויי מס וניכויי חובה אחרים?
האם ניכויי המס ותשלומי החובה האחרים מועברים לרשויות במועד?
ראשי

בדוק האם מיושמים על העובדים הכללים הבאים :איסור קבלת עבודות
חוץ .איסור קבלת טובות הנאה .איסור הימצאות במצב של ניגוד עניינים

הקודם

שכר העובדים

 בדיקת אופן העסקת העובדים

(תלוש שכר ,חשבונית).

 בדרוג דרגה והסכמים קיבוציים מאושרים ו/או משכורות כוללת.
 תנאים סוציאליים

(חופשה ,מחלה ,ביגוד ,הבראה ,קרן פנסיה וקרן השתלמות).

 החתמת כרטיס נוכחות.
 שעות העבודה של העובדים.
ראשי

הקודם

ישיבות והיעדרות מישיבות ועד עפ"י סעיפים (37א) ו(-ד) לחוק

ישיבות הועד המקומי
 .1כמות ישיבות של הועד התקיימו במהלך שנת  .2019כל  6שבועות
למעט חודשים תשרי וניסן.
 .2בדוק האם נשלחות הזמנות לישיבות הוועד לכל החברים כולל חבר
מליאה ,ובאילו פרקי זמן ,כולל סדר יום .לפחות  24-36שעות לפני
הישיבה.
 .3בדוק הקפדה על ניהול הישיבות לפי סדר היום.

.4
.5
.6
.7
.8

האם נערכו פרוטוקולים לישיבות הוועד? האם נשלחו לחברי הוועד?
לפחות  7ימים לפני הישיבה הבאה .האם אושרו בישיבת הוועד הבאה.
פומביות ישיבות הועד.
מנין חוקי  -רוב חברי הוועד.
היעדרות מישיבות הועד המקומי.
ראשי
בדוק נגישות לפרוטוקולים לחברי הוועד ולתושבים.

הקודם

מעקב ובדיקה של יישום וביצוע החלטות וועד מקומי

 לעבור על הפרוטוקולים בשנת .2019
 לסמן בפרוטוקול את כל ההחלטות הוועד.

 ניתן לבצע ביקורת מדגמית.
 לבדוק האם החלטות הוועד יושמו בפועל.
 אם יושמו לרשום את ההחלטה ושההחלטה יושמה.
 אם החלטות הוועד לא יושמו לבקש הסבר מדוע לא?.
 האם הובא לדיון בפני הוועד שההחלטה לא יושמה.

ראשי

הקודם

ראשי

הקודם

