
 

 8/2018תאריך עדכון   שם הנוהל: נוהל עבודה ועדת ביקורת

 

 

 

 

 

מדריך לוועדות ביקורת 

 בוועדים מקומיים

 

 

 2018 גוסטאו

 

 

 

 

 דוד סגל, רו"ח

 קר פנים וממונה על תלונות הציבורמב

 מועצה אזורית הר חברון

 

 

 

 

 



      

 13 מתוך 2 עמוד  שם הנוהל: נוהל עבודה ועדת ביקורת

   

 מבוא .1

, נכנס לתוקף תיקון בצו המועצות האזוריות המורה על 2005בינואר  .א

הקמת ועדות ביקורת לוועדים המקומיים של יישובי המועצה. התיקון 

אשר  מהווה אימוץ של חלק מהמלצות "ועדת אמרני", בצו המועצות,

, לצורך בחינת יחסי הגומלין בין 1999הוקמה ע"י משרד הפנים בשנת 

המועצה לוועד המקומי וקביעת מעמדו וסמכויותיו של הוועד המקומי 

 .במועצה האזורית

בנוסף לוועדים המקומיים, במרבית יישובי המועצה, פועלות אגודות  .ב

 שיתופיות. 

י וועד האגודה. לכל בפועל, קיימות שתי ישויות מנהלות: הועד המקומ

  גוף יש ועדת ביקורת משלו כאשר:

  .ועדת הביקורת של הועד המקומי ממונה ע"י מליאת המועצה 

  ועדת הביקורת של האגודה נבחרת ע"י האסיפה הכללית ומחויבת

 בדיווח לאסיפה הכללית. 

במצב של זהות ועדים ביישובים, איוש שתי הועדות הללו יכול שיהיה  .ג

  הליכי המינוי והדו"ח שונים.חופף אולם, 

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

 בוועדים המקומיים מטעמים רבים ושונים כגון:

 .העדר הנחיות ברורות לדרישות ההתנהלות של הוועד המקומי 

 .העדר אמות מידה מדידות לבדיקת פעילות הוועד המקומי 

  בסיס התנדבות.חברי וועדות הביקורת התמנו על 

  חברי וועדות הביקורת מתחלפים בתדירות גבוהה, חסרים בידע

מקצועי ובניסיון בעבודת הביקורת כגון: יכולת לקרוא דוחות 

כספיים, היכרות מספקת עם הנחיות החוק, היכרות עם כלי 

 הביקורת, שיטות לכתיבת דוחות ביקורת אפקטיביים ועוד.

לים בנושא זה אולם, חסר גוף כמו כן נמצא, כי גורמים רבים מטפ .ה

מקצועי המרכז את הפעילות כולה והאחראי על גיבוש נהלים, הנחלה 

 והטמעה של נושא הביקורת בשטח. 

חשוב לזכור כי ועד ההנהלה המקומי והועדות ביישוב מאוישות ע"י  .ו

 מתנדבים, הממלאים תפקידים אלו בזמנם הפנוי.

להלן, המתבסס על ריכוז מסד  במדריךמכאן, שעלה הצורך בסיוע  .ז

 ניסיון מצטבר עבור ועדות הביקורת.נתונים, ידע בסיסי ו

 

 

 

 

בעקבות התיקון 

בצו המועצות, 

החל מינואר 

, חייבת 2005

לפעול בכל ועד 

מקומי בישוב 

וועדת ביקורת, 

הממונה ע"י 

 מליאת המועצה.
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 המקומי ועדוב ביקורת ועדת של עבודה נוהל .2

 כללי .1

שוביות הינה נדבך חשוב בשמירה על יפעילות ועדות הביקורת הי

 .ת הישובמנהל תקין ואמון הציבור בהנהג

ועד המקומי בוסדיר את עבודת ועדת הביקורת לה מטרת נוהל זה,

 .בהיבטים השונים של עבודתה

הוועדה תפעל מתוך מטרה לשפר ולייעל את חשוב מאוד ש

 .בישובפעילות הגופים השונים 

 החוקיהבסיס  .2
תקנון המועצות האזוריות )יהודה ושומרון( ל )א(א110 סעיף

 ביקורת ועדות תבחר אזורית מועצה כי קובע, 1979-התשל"ט

, תפקידיה אתהסעיף  קובע כן כמו. שבה המקומיים לוועדים

 .הוראות של ועדת הביקורת פעולתה ודרכי סמכויותיה

 תפקידי וועדת ביקורת בוועד מקומי .3

 בדוק אם החלטות הוועד המקומי הוצאו לפועל כדין.ל .3.1

בדוק את חשבונות הוועד המקומי ותוודא כי פעולותיו נעשו ל .3.2

 במסגרת תקציבו המאושר.

לבדוק אם סדרי הבקרה והוראות הנוהל, הנהוגים בוועד,  .3.3

מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות 

 והחיסכון.

קון הליקויים בפעולות הוועד המקומי קיים מעקב אחר תיל .3.4

 שנמצאו בביקורות קודמות.

 סמכויות חובות והגבלות .4

רשאית לקבל מכל חבר ועד הנהלה, או עובד ועד מקומי, ידיעות,  - סמכויות .4.1

)כולל פרוטוקולים, תקציב, הסכמים,  דוחות והסברים הדרושים לה מסמכים,

 הגבלה. . הוועדה רשאית לבדוק כל דבר ללאכרטסות וכו'(

עד סוף מארס דוח טיוטא ועד  הוועדה מחויבת בדיווח שנתי על ממצאיה: - חובות .4.2

. חובת פרסום הדוח לתושבים  ובתוך שבועיים למועצהוועד ול סוף מאי דוח מלא

 סודיות למעט חובת הדיווח לגורמים המורשים.

ים פעולותיה מוגבלת לתפקידי ביקורת ואל לה להיות מעורבת בתפקיד - הגבלות .4.3

לתת הוראות או  ביצועיים. הוועדה לא רשאית לקבוע מדיניות, להכתיב נהלים

 ביצוע.

 

 

 

הוועדה תפעל  

ככל   ,ברגישות

ל  ע ,האפשר

למנוע   מנת

פגיעה בחברי  

הקהילה 

זאת  ו המבוקרים

כי  מתוך הבנה 

פעילותם הנה  

התנדבותית ואין 

 בה כוונת זדון
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 שיטת העבודה .5

 עבודתה תכנית לפי ,שיידרש עת בכל ותתכנס עבודתה סדרי את תקבע הועדה .5.1

 .להחלטותיה ובהתאם

 ניהם את יו"ר הועדה.ה של הועדה, יבחרו חברי הועדה מבבישיבתה הראשונ .5.2

 מבין החברים. 50%בישיבות הועדה יהיה לפחות מניין חוקי  .5.3

 חברי שמות את יכלול אשר ישיבותיהבכל  פרוטוקול של רישום תנהל הועדה .5.4

 על ייחתם הפרוטוקול. ההחלטות ואת הדיונים מהלך את, בישיבה הנוכחים הועדה

 .המשתתפים י"ע הבאה ישיבהפתח הב או הישיבה בתום ויאושר הועדה יו״ר ידי

על מנת שעבודת הביקורת  רב שנתיתעבודת הוועדה תתבסס על תכנית עבודה  .5.5

 (.בנספח א'לתכנית עבודה ראה דוגמא ) תקיף את הנושאים המרכזיים בוועד

לאחר הכנת תכנית עבודה רב שנתית, יש להכין תכנית עבודה שנתית בה יוחלט  .5.6

 .אופן וסדר ביצוע הביקורת השנה בפועל

השונות וועדות ובהנהלת הישוב היוועץ בל העבודה, ישנית טיוטת תכבעת הכנת  .5.7

 .של בחינתם הנושאים וסדר העדיפותאת  ועקבללכך  ובהתאם

 ועובדיו הועד לחברי לפנות רשאית ועדהה תהיה העבודה, כניתת ביצוע לצורך .5.8

 בתוך לפניה יענו ועובדיו העד חברי. לה הדרושים והסברים מסמכים קבלת לצורך

 .ימים ממועד הפנייה 45העניין, ובכל מקרה לא יאוחר מחלוף  , בנסיבותסביר זמן

מומלץ לדאוג לקבל מהוועד באופן שוטף פרוטוקולים, דיונים ודוחות שונים וכך  .5.9

בבוא הוועדה לכתוב דוח לא יצטרכו לבקש הרבה מסמכים כי הם כבר יהיו 

 הדוח.בידיהם וכך הם יהיו מצויים במצב הוועד באופן שוטף ולא רק בעת עריכת 

 .ועיבודם הנתונים בריכוז הוועדה תטפל הממצאים ואיתור המסמכים איסוף לאחר .5.10

 !יש לשמור על מסמכים התומכים בממצאי הדוח

ככל ולצורך ביצוע עבודתה, תהא ועדת הביקורת זקוקה לסיוע וייעוץ של גורמי  .5.11

מקצוע בתשלום )רו"ח, יועץ משפטי וכיו"ב(, על הועד המקומי להקצות לכך 

משאבים סבירים בנסיבות העניין. במידה ויתגלו חילוקי דעות בעניין היקף 

ועדה, הם ילובנו אצל מבקר המועצה אשר ינסה להביא את וההוצאות הנדרשות ל

, ניתן לכלול במסגרת תקציב הנה"ח של הועד כמו כן הצדדים לידי הסכמה.

ת, בהיקף המקומי הקצאת זמן סבירה למתן תשובות והסברים לוועדת הביקור

 מסך שעות העבודה של הנה"ח. 5%-שיעמוד על כ

על טיוטת דו"ח הביקורת לכלול, בין היתר, את ממצאי הועדה באשר לאירועים או  .5.12

נתונים משמעותיים שהתגלו במהלך עבודת הביקורת, את מסקנות הועדה 

הנובעות מניתוח ממצאי הביקורת, וכן את המלצות הועדה באשר לפעולות אותן 

 וט בכדי לשפר את המצב הקיים.יש לנק
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וועדת הביקורת של הועד המקומי לא תפרסם שום ממצא או  ,מעבר לאמור לעיל .5.13

 .לתפקידהמידע שהגיע אליה בקשר 

קוי ילבצע סקירה מקיפה של הנושא המבוקר ולא רק היבט של לחשוב  .5.14

 נקודתי.

 רצוי שהוועדה תשתתף בדיון על הדוחות הכספיים עם הרו"ח של הוועד. .5.15

 :פרסום הדוח .5.16

 

 

 מבנה דו"ח ביקורת .6

 נספח ב'. -מצורפת תבנית דוגמא למבנה דו"ח ביקורת  .6.1

 השיטה הבאה: י"פמבנה הדו"ח יבוסס ע .6.2

: התרחשות, אירוע, עובדה או נתון שקיומם עולה מתוך הפעילות ממצא

 המבוקרת והם בעלי חשיבות ומשמעות לאותה פעילות.

 הנובעת מניתוח ממצאי הביקורת. הביקורת: דעת מסקנה

הצעה לפעולה מתקנת לביצוע המבוססת על הממצאים והמסקנות  :המלצה

 .ונועדה להביא לשיפור המצב הקיים

יש לרשום את התייחסות המבוקר לממצאי דוח הביקורת בתוך הדוח בצורה  .6.3

ברורה אך נפרדת )אפשר לרשום את התייחסות המבוקר בסוף הדוח או לרשום 

 יחסותו אחרי כל ממצא אך בכתב שונה או במסגרת(.את התי

 

 

טיוטת הדוח

חודשים מתום כל שנה  3בתוך •
תמציא ועדת הביקורת לוועד  

ח ביקורת  "המקומי טיוטת דו
מפורט שיתייחס לפעילות הועד  

המקומי ותאפשר לו להעביר  
תגובה והערות לטיוטה בתוך 

לאחר שיתקבלו הערות  . ימים 30
תעסוק ( הועד המקומי)המבוקר 

,  ח"הועדה בגיבוש סופי של הדו
.ממצאיו והמלצותיו

דוח סופי

חודשים מתום כל  5בתוך •
תמציא ועדת הביקורת  , שנה

ראש  , לידי הועד המקומי
המועצה ולידי הועדה  

לענייני ביקורת של המועצה  
.ח הביקורת הסופי"את דו

פרסום  
לתושבים

סיכום  •
תמציתי של 

הדוח יופץ 
לכל תושבי 

היישוב בתוך  
ימים  14

ממועד  
הגשתו  
למועצה



      

 13 מתוך 6 עמוד  שם הנוהל: נוהל עבודה ועדת ביקורת

   

 שלבי עבודת הביקורת: .7

 השלבים הבאים: על תתבסס ת הביקורתעבוד .7.1

  

 כללי התנהגות ואתיקה .8

 סודיות על כנדרש וישמרו בנאמנות תפקידם את ימלאו הביקורת ועדת חברי .8.1

חברי הועדה  ישתמשו לא, כן כמו. תפקידם במסגרת אליהם שהגיע המידע

 הנאה טובת הפקת לשם תפקידם במסגרת אליהםאו במסמך אשר הגיעו  בידיעה

 .לאחרים או להם כלשהיא אישית

 חוק הוראות בהיעדר אף) עניינים בניגוד להימצא איסור חל ביקורת ועדת חברי על .8.2

 לא ביקורת ועדת חבר. ציבוריים גופים על החל כללי עיקרון זהושכן (, מיוחדות

 יש כאשרבמידה והוא מצוי בניגוד עניינים, או כאמור,  זה בתפקידו להמשיך יוכל

 .הביקורת עדתובו או המקומי עדובו משפחה קרוב לו

היכרות עם  
הגוף המבוקר

על מנת להכיר  •
את הגוף המבוקר  

(  הוועד המקומי)
תחילה יש לבצע 

סקר מקיף על כל  
הפעילויות  

ותהליכי העבודה  
.בוועד

פגישות  : כולל•
,  תקציב, הכרות

,  דוחות כספיים
,  נהלי עבודה

,  פעילות הוועדות
חוקים רלוונטיים  

'וכו

תכנון עבודת  
הביקורת

מיפוי הגוף  •
המבוקר והערכת  
רמת הסיכון של 
כל מחלקה תוך  

התחשבות  
במהותיות

מומלץ לקיים  •
ישיבה שתוקדש  
לתכנון העבודה  

בה יחולקו  
המשימות לחברי  

הוועדה

ביצוע הביקורת

ועדת הביקורת  •
תאסוף את כל 

המידע הנחוץ לה 
לצורך ביצוע  

חשוב  . הביקורת
להקפיד על מידע  

.אמין ורלוונטי

בדוח הביקורת  •
אין לכלול  

ממצאים עליהם  
יש מחלוקת אלא  

רק עובדות  
שנבדקו
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 מומלצים לבדיקה על ידי ועדת הביקורת:נושאים  .9

 סמכויות הוועד: (1

האם השנה הואצלו לוועד סמכויות על ידי מליאת בדוק  .א

 המועצה

 בדוק האם הוועד פועל רק במסגרת הסמכויות שהואצלו לו. .ב

 :בהיבטים השונים ניהול נפרד של הוועד המקומי והאגודה (2

 ניהול חשבונאי נפרד .א

 התחשבנות בין הוועד המקומי והאגודה בישוב. .ב

 אופן חלוקת הוצאות משותפות. .ג

 שימוש בתקציב מועצה לצרכים מוניציפליים. .ד

הסכם התקשרות בין הוועד והאגודה בכל בדיקת קיום חוזה או  .ה

 .הקשור לשירותים הניתנים או המתקבלים

 :ישיבות הוועד המקומי (3

בדוק האם התקיימו ישיבות חברי הועד במשך השנה. אם כן,  .א

 ?מה התדירות

 בדוק האם נשלחות הזמנות לישיבות הוועד? ובאילו פרקי זמן? .ב

 בדוק אם החלטות הועד הוצאו לפועל כדין? .ג

ואם כן,  החלטות שהתקבלו יישוםהאם מתבצע מעקב אחר  .ד

 באיזה אופן?

 

)מעקב, ביצוע החלטות  האם מנהלים פרוטוקולים לישיבות? .ה

 הועד(?

 האם הפרוטוקולים חתומים? אם כן, בידי מי? .ו

האם נשלחים לחברי הוועד? באיזה פרקי  בדיקת  פרוטוקולים, .ז

 זמן?

 בדוק נגישות לפרוטוקולים, מסמכים, חשבונות לחברי הוועד. .ח

 .שנקבע בדוק הקפדה על ניהול הישיבות לפי סדר היום .ט

 בדוק פומביות ישיבות הוועד. .י

 תקציב.האישור בעת קבלת החלטות ו ין חוקייבדוק מנ .יא

 .דוק היעדרות מישיבות הועד המקומיב .יב

 .עובדים על פי תקנון הישובהאם  .יג

 .שקיפות עבודת הועד מול הציבור .יד

תאריך 
 ישיבה

 בוצע /  החלטה
 בוצע חלקית / 

 לא בוצע

 הערות

    

 

מטרת  

 היא הביקורת

בחינת  

התנהלות 

וועד  הותפקוד 

מקומי על פי ה

נהל כללי המ

התקין 

והחיסכון 

כמתחייב  

מדיני 

הרשויות  

 המקומיות

 

 

חשוב  מאוד 

שעבודת 

הביקורת לא 

  בעינייתפס ת

הוועד כמטרד  

כי אז שיתוף  

הפעולה לא 

יהיה מוצלח  

ואפקטיביות  

הוועדה 

תפחת. לכן יש  

את  בצע ל

הביקורת  

בצורה נעימה  

תוך דגש על 

כך שהמטרה  

 היא להשתפר
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 .התפטרות חבר ועד מקומיסדרי פעולות במקרה של  .טו

 .שנתית / רב שנתיתתכנית עבודה בהתאם ל האם הוועד פועל .טז

 .חפיפה בין חברי ועד יוצאים לחברים נכנסים .יז

 המקומיבוועד לצורך שימור הידע הארגוני  כתובים נהלי עבודהבדוק קיומם של  (4

 :בנושאים שונים כגון

 .אישור מורשי חתימה לפי מדרג .א

 .ריכוז עבודת הועדות המקצועיות .ב

 .עבודה שוטפת של הועדות מול הועד .ג

 .עבודה שוטפת מול המזכיר היישובי .ד

 נוהל אישור חשבונות וביצוע תשלומים לספקים/נותני שירותים. .ה

 תנאי העסקת עובדים בישוב וחוזים אישיים. .ו

 כספים בבנק ומשיכת צ'קים מהבנק.נוהלי הפקדת  .ז

 נהלי עבודה מול  גורמי ביקורת. .ח

האם אכן סדרי העבודה הנהוגים בוועד הם בהתאם לנהלי העבודה  .ט

הרשומים? )זה לא עוזר שיש נהלי עבודה טובים ויפים אם בפועל הם לא 

 מיושמים כלל..(

 כיסוי ביטוחי (5

האם קיים תיאום עם המועצה בנושא זה כך שאין  - קיום כיסוי ביטוחי לוועד .א

 ביטוח בחסר או ביתר.

 ביטוח נושאי משרה לחברי הוועד המקומי.האם קיים  .ב

 תקציב הוועד: (6

הבנק של וחשבונות  , הקופות הקטנותקבל סקירה על דרך ניהול הכספים .א

 .ובדוק האם מתבצע בצורה סבירה ומספקת הועד המקומי

 לכל שנת כספים. ושרבחינת קיום תקציב מא .ב

 מועד אישור התקציב בהתאם לחוק. .ג

את התקציב לשנה הבאה יש להגיש בכל שנה לאחר אישור תקציב המועצה  .ד

 )עד סוף ינואר בד"כ(.

)השוואה של תקציב מול ביצוע  האם מתקיים ניהול ומעקב אחר התקציב .ה

 .ושל ביצוע השנה לעומת שנים קודמות(

 מהתקציב.מצבים של חריגות ב בדיקה מה עושים .ו

 האם תשלומים מבוצעים רק באישור מורשי חתימה. .ז

 בדיקת ניהול ואופן ההתנהלות בקופה קטנה. .ח

בדוק נושא גביית מיסי הישוב ומתן הנחות במידה והוועד גובה מיסי ישוב,  .ט

 .כן את מידת יעילות גביית החובותלזכאים בהתאם לחוק ו
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 עולה בקנה אחד עםהאם היא אם כן, . האם ישנה תכנית אסטרטגית לישוב (7

על מנת לקדם הוועד פועל  אם וכיצדהוכן  ית האסטרטגית של המועצההתכנ

 .את ביצוע התכנית האסטרטגית וכו'

 האם התכנון היה לקוי ,קטים גדולים, האם עמידה בלו"ז / בתקציביטאטוס פרויס (8

 ./ סביר

 ספקים או, תושבי הישובשל או תלונות  פניותאת אופן טיפול הועד ב בדוק (9

 .טיפולההאם קיים מעקב אחר ו .לקוחות וכו'

 :נכסי הועד המקומי (10

 ניהול ותחזוקת הנכסים. .א

 גביית שכ"ד מהשוכרים או דמי שימוש מהמשתמשים. .ב

 רישום נאות של כל הנכסים וההכנסות בספרים. .ג

 :אם קיים מלאי (11

 קיימת ספירה תקופתית בהתאם לחוקאם מתוק בד .א

 נאותה.רשום בספרים בצורה  המלאיאם בדוק  .ב

 בספירה מלאיהכמות ישנה התאמה בין כמות המלאי בספרים לאם בדוק  .ג

  .אם היו ומה ההסבר להפרשים

 :חברי הוועד המקומי (12

 בדוק חוקיות הרכב חברי הועד. .א

 בדוק תקינות תהליך בחירת החברים. .ב

 ניגוד עניינים: .ג

בהתאם לחוו"ד של הוועדה לניגוד עניינים, אסור שחבר או עובד ועד  (1

קבל את  יהיה גם חבר מועצה וכן אסור שעובד מועצה יהיה חבר בוועד.

 בן זוג,) קיום קרובי משפחה בוועד רשימת חברי הועד ויו"ר הועד ובדוק

של כל אחד  אח או אחות או בני זוגם, הורה או הורי הורה, בן או בת

 מאלה(

עניין  במישרין או בעקיפין,דוק האם קיים חבר וועד או קרובו שיש לו, ב (2

 בחוזה או בעסק מול הועד המקומי.

בדוק האם קיימת הצהרה או רישום בפרוטוקול בדבר קשר אישי או  (3

 משפחתי בין חבר ועד לוועד המקומי לעניין חוזה או עסקה.

 העסקת עובדים בוועד המקומי: (17

 בדוק האם הוועד המקומי מעסיק עובדים. .א

 האם עבודת העובדים היא במסגרת הסמכויות שהאצילה המועצה. .ב

 בדוק האם המשרה מתוקצבת בתקציב הוועד המאושר. .ג

 בדוק את תהליך מינוי העובד. .ד
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שמעסיק הועד? והאם ישנה הגבלה כלשהי על מספר  מה מספר העובדים .ה

 העובדים ומידה וישנה הגבלה האם יש חריגה?

 בדוק האם קיימת קרבה משפחתית בין העובדים לוועד המקומי. .ו

 בדוק האם שכרם ותנאי עבודתם כמתחייב בחוק. .ז

 בדוק האם מיושמים על העובדים הכללים הבאים: .ח

 איסור עבודות חוץ. (1

 מגורמי חוץ.איסור קבלת מתנות  (2

 איסור קבלת טובות הנאה. (3

 איסור הימצאות במצב של ניגוד עניינים. (4

 פעילות הועדות המקצועיות בישוב: (18

 בדוק את אופן פעילות הועדות המקצועיות ביישוב. .א

האם קיים נוהל תהליך חפיפה מסודר בין חברי ועדה נכנסת לחברי ועדה  .ב

 יוצאת.

 שנתית / רב שנתית.תיק ועדה עם פרוטוקולים ותכנית עבודה  .ג

 התקשרויות מול ספקים וקבלנים: (19

בדוק נהלים קיימים באשר להתקשרויות מול ספקים וקבלנים ויציאה  .א

 למכרזים.

 בדוק נוהל אישור חשבונות וביצוע תשלומים לספקים ונותני שירותים. .ב

בדוק את הצעות המחיר, הזמנות עבודה ואת הקריטריונים לפיהם נבחרו  .ג

 הספקים והקבלנים.

 בדוק האם עובדים מול רשימת ספקים מאושרים של המועצה? .ד

גובה המחיר לביצוע הפרויקטים? מהם הקריטריונים  בדוק כיצד נקבע .ה

 המקצועיים?

 בדוק האם קיימים מחירים מנופחים ללא הצדקה? .ו

בדוק האם קיימים קשרים משפחתיים ואחרים בין חברי הוועד המקומי  .ז

 לספקים ולקבלנים המבצעים שנבחרו?

 בדוק האם יש פרויקטים/עבודות שבוצעו ולא שולמו לספקים ומדוע? .ח

 בדוק נוסח ותנאי חוזה אחידים לקבלנים? .ט

 בדוק תנאי תשלום? .י

 אופן ביצוע ההזמנה ומועד הנפקתה? .יא

 האם הזמנה ניתנת כנגד תקציב זמין? .יב

 מי מאשר חשבונות חלקיים וסופיים לקבלן? .יג

 מי מבקר את הביצוע? .יד
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נבדק ונים של ניסיון, יכולת, ערבויות וכו(? האם איך נבחר קבלן )קריטרי .טו

 ?לעסוק בתחום זה מורשה עפ"י חוקשהוא 

האם קיימות מחלוקות כספיות ביחס להתקשרויות עם ספקים וקבלנים? אם  .טז

על איזה רקע? האם נובע מניסוח לא ברור של תנאי ההתקשרות, או  -כן 

 טיב העבודה?

פוליסת הביטוח שלו )האם הסכם בדוק האם בהתקשרות עם קבלן נבדקת  .יז

 ההתקשרות כולל חובת ביצוע ביטוח ע"י הקבלן(.

האם באתר העבודה ישנה הקפדה על הוראות הבטיחות )אישור עבודה  .יח

בגובה / הדרכת בטיחות / אישור עבודה בגובה / שימוש בציוד מגן / שלטי 

 אזהרה וכו'(.

הקבלן עומד בדוק אם הסכם ההתקשרות עם הקבלן כולל קביעה לפיה  .יט

בדיקה האם הקבלן )במיוחד  בחוקת העבודה ושלישוב תהיה זכות לבצע

 שמירה, אבטחה, ניקיון והסעדה( מקפיד על חוקי העבודה השונים :בתחומים

 )כולל שכר, זכויות סוציאליות, חופשה מחלה וכו'(.

בדוק האם הסכם ההתקשרות כולל קביעה אילו בטוחות נדרשות מהקבלן  .כ

 בתנאי ההסכם ובביצוע העבודה? להטחת עמידתו

 מנגנוני ביקורת ופיקוח בוועד המקומי: (20

 דרוש דוחות ביקורת אשר בוצעו בוועד המקומי בשנים האחרונות. .א

 בדוק האם מתקיים דוח מעקב תיקון ליקויים כנדרש? .ב

 .קיום מינוי רו"ח לוועד המקומי בדוק .ג

רואה  בדוק האם  הועד מקומי  הגיש למועצה דוח כספי מבוקר בידי .ד

 30/4-האם הגיש את הדוח למועצה במועד הקבוע בחוק? )עד ה חשבון?

 של השנה שלאחר שנת הכספים(

הוגשו לאישור המועצה ואת החלטות  ... אשרבדוק דוחות כספיים לשנים .ה

 המועצה הכתובות בנוגע לתקציבים אלו?
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