
 ועדת ביקורת בוועד המקומי

 לכל יישוב תהיה ועדת ביקורת. .1

 ?מי ממנה את ועדת הביקורת .2

 מליאת המועצה ממנה את ועדת הביקורת.

 ?מי כשיר להיות מועמד לחברות בוועדת הביקורת .3

משמע מי שערב  -תושבי אותו יישוב שהציעו את מועמדותם )"תושב"  .3.1

ריו הקבוע ומענו הרשום שנה ומקום מגו 11הבחירות האחרונות מלאו לו 

 במרשם האוכלוסין הוא בתחום היישוב(.

 מי שאינו חבר הוועד המקומי. .3.2

 המועמד אינו קרוב משפחה של חבר הועד המקומי.  .3.3

המועמד אינו עובד הועד המקומי, חבר מועצה או עובד מועצה, ואינו קרוב  .3.3

 משפחה של אחד מהם.

 המועמד כשיר לכהן כחבר ועד מקומי. .3.3

( 11)121כהגדרתו בס'  לועד המקומי חוב סופי בשל ארנונהלמועמד אין  .3.3

 לפקודת העיריות.

 לא מתקיים ניגוד עניינים המעלה חשש לתקינותה של עבודת הביקורת.  .3.1

 " הינו הורה, צאצא, אח, אחות או בני זוגםקרוב משפחה"לצורך סעיף זה, 

 ?בועדת הביקורתכמה חברים יש  .3

 לא פחות משלושה ולא יותר מחמישה.

 ?הליך מינוי ועדת ביקורת .3

המועצה תפרסם בלוחות המודעות בישובים הצעה להגשת מועמדות לכהונה  .3.1

בועדת הביקורת של הועד המקומי, תוך פירוט הכשירויות הנדרשות ועיקרי 

 התפקיד.

לא נמצאו לפחות ממועד פרסום ההודעה במידה ולאחר שלושה שבועות  .3.2

המועצה  תפעליקורת, שלושה מועמדים הכשירים להתמנות לועדת הב

בהתאם לשיקול  ,מוכנים לשרת כחברי ועדת הביקורת לאיתור תושבים שיהיו

בין היתר באמצעות  ,דעתו של מנכ"ל המועצה ומנהל מח' ישובים במועצה

 : פרסום חוזר של ההודעה להגשת מועמדות לועדת ביקורתהפעולות הבאות

 אינטרנט של הישובבעלון הישוב ו/או באתר ה בלוח המודעות של הישוב,

שיתופית האגודה מזכירות הו/או ל ; פניה לוועד המקומי)במידה וישנם(

 יסייעו באיתורבבקשה כי ו/או לנציג הישוב במליאת המועצה בתחום הישוב 



 - 2 - 

 

ביצוע פעולות נוספות בהתאם  לועדת הביקורת; מועמדים פוטנציאלים

 .מועצהישובים ב תו של מנכ"ל המועצה ו/או מנהל מח'לשיקול דע

תודיע המועצה , בו לא נמצאו מועמדים מתאימים לאחר חלוף חודש נוסף .3.3

בכתב לועד המקומי כי לא נמצאו מועמדים הכשירים להתמנות לועדת 

 וכי במידה ולא ימצאו מועמדים מתאימים בתוך שבועיים  הביקורת בישוב

)להלן:  אשר ימומן מתקציב הועדבשכר פנימי מבקר , על הועד למנות נוספים

 . "(הפנימי המבקר"

, ועליו לעמוד לפחות יעבוד בהיקף משרה של חצי יום בשבועהפנימי המבקר  .3.3

 הבאות:בכשירויות 

 הורשע בעבירה שיש עמה קלון;הוא לא  .3.3.1

או מוסד בישראל  תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה הוא בעל .3.3.2

ענין זה, מוסד להשכלה ל לארץ שהכיר בו, -להשכלה גבוהה בחוץ

 , או שהוא עורך דין או רואה חשבון;ה בישראלבוהג

 ניסיון במשך שנה בעבודת ביקורת; הוא רכש .3.3.3

במידה וימצאו מועמדים הכשירים להתמנות לועדת ביקורת הועד המקומי  .3.3

חברי יהיה רשאי לסיים את העסקתו של המבקר הפנימי מייד לאחר אישור 

  .מליאת המועצהועדת הביקורת ב

 ?של ועדת הביקורתמה תפקידה וסמכותה  .3

 ועדת הביקורת: .3.1

 תבדוק אם החלטות הוועד המקומי הוצאו לפועל כדין;  .3.1.1

 תבדוק את חשבונות הוועד המקומי;  .3.1.2

תוודא כי פעולותיו של הוועד המקומי נעשו במסגרת תקציבו  .3.1.3

 המאושר;

תבדוק אם תוקנו ליקויים בפעולות הוועד המקומי אשר נמצאו  .3.1.3

 בביקורות קודמות.

פקידיה, רשאית ועדת הביקורת לקבל מכל חבר ועד מקומי או לצורך ביצוע ת .3.2

 עובד ועד מקומי, ידיעות, מסמכים והסברים הדרושים לה.

 דו"ח הוועדה .1

תוך שלושה חודשים מתום כל שנה, תמציא ועדת הביקורת לוועד המקומי  .1.1

טיוטת דו"ח ביקורת מפורט, שיתייחס לפעילות הוועד המקומי, ותאפשר לו 

 טיוטה בתוך שלושים ימים. להעיר הערות ל
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ועדת הביקורת תקיים דיון בהערות הוועד המקומי ותערוך את דו"ח  .1.2

 הביקורת הסופי.

עדת הביקורת לידי הוועד תוך חמישה חודשים מתום כל שנה, תמציא ו .1.3

ראש המועצה וועדת הביקורת של המועצה את דו"ח הביקורת המקומי, 

 הסופי.

 .תושב ביישובת יהא פתוח לעיון כל דו"ח הביקור .1.3

ימים ממועד  13סיכום תמציתי של הדו"ח יופץ לכל תושבי היישוב תוך  .1.3

 הגשתו למועצה.

 

  

G:\commitdocs\1001\00062\G22610-V001.doc 0/30////1/ דג/דג 


