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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

מבקרת 2,4עדכון 2 מחלקות
המועצה

מנהלי ועובדי 
המחלקות 
המפוקחות

ביצוע לפחות 2 דו"חות 
ביקורת שנתיים תוך 
הקפדה על עיקרון 

האמינות, בהירות יעילות 
ורלוונטיות.

שנתי
מבקרת 
המועצה

מנהלי ועובדי 
התחומים המבוקרים

הצגה במליאת המועצה דיווח למליאה על פעילות התחום
רבעון 1 2018

מבקרת 1
המועצה

מנהלת לשכה, 
מליאת המועצה

הפעלה שוטפת של ועדת ביקורת – 4 
ישיבות בשנה

מבקרת שנתי4 ישיבות  - אחת לרבעון
המועצה

ועדת ביקורת

אחריות לניהול הנושא בתוך המועצה 
עם קבלת דו"חות הביקורת

ישיבה שנתית עם ועדות 
ביקורת והנהלות הועדים

מבקרת 3
המועצה

ועדות ביקורת וועדים 
מנהלים גזברית רו"ח

ריענון שנתי לחוברת בניית מאגר ידע מקצועי במועצה
הדרכה לביקורת בועדים

מבקרת שנתי
המועצה

מתן תמיכה מקצועית והדרכה לועדות 
הביקורת בועדים המקומיים

מבקרת שנתי4 ועדות ועל פי צורך
המועצה

ועדות ביקורת 
ישוביות, רו"ח מבקר

העברת מידע למנהלים בנושא 
ביקורת ובקרות

הדרכה שנתית למנהלים 
בצוות מטה בנושא 

הביקורת
מבקרת 3

המועצה
צוות מטה, מנהלת 

לשכה

פגישה רבעונית עם ראש המועצה 
לעדכון שוטף

מבקרת שנתי4 פגישות שנתיות לפחות
המועצה

ראש המועצה, 
מנהלת לשכה

ליווי ביקורת פנים 
בחברה הכלכלית

ישיבת תיאום חצי מתן סיוע לגורם מבקרליווי ביקורת  בחברה הכלכלית
שנתית ועל פי צורך

מבקרת 1,3
המועצה

חכ"ל

ליווי ביקורת פנים בקרן 
בני שמעון (33021)

ישיבת תיאום חצי מתן סיוע לגורם מבקרליווי ביקורת  בקרן בני שמעון
שנתית ועל פי צורך

מבקרת 1,3
המועצה

קרן בני שמעון

פעילות מול הועדים 
המקומיים (33013)

שיתופי פעולה בתוך 
המועצה (33015)

ועדות ביקורת פעילות בועדים 
המקומיים

מצוינות בשירות לתושב

עידכון סקר סיכונים

ביקורת על פעילות 
המועצה כמתחייב 
בחוק וככלי למידה 
ושיפור (33011)

ביקורת יעילה רלוונטית  וממוקדת 
במועצה

ניהול תחום הביקורת 
תחום פעיל ומתפקד(33012)
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

מתן מענה לציבור בצורה הטובה 
והיעילה ביותר כך שהתושב ירגיש כי 

יש לו כתובת לתלונות.
מבקרת שנתימענה ל-100% מהפניות

המועצה

ח שנתי בנושא על פי  כתיבת דו"
דרישות החוק

הצגת הדו"ח במליאת 
המועצה בחודש מאי

מבקרת 2
המועצה

מליאת המועצה

פירסום אחת לשנה בעיתון המועצה  
ובספחי הארנונה

לימוד נושאים נוספים בתחום למען 
מתן שרות טוב ומקצועי יותר

בחינה וייעוץ לאירועים/מצבים 
המצריכים חיזוק הבקרה

סיוע למחלקת חינוך במעקב אחר 
פרויקט מבואות הנגב

סיוע למחלקה לאורך 
השנה

מבקרת שנתי
המועצה

מנהל מחלקת חינוך

בחינה וייעוץ לאירועים/מצבים 
המצריכים חיזוק הבקרה

הובלת נושא המענה השתתפות בצוות מנהלי תחומים
לתושב

1,2
מבקרת, עוזרת 
ר"מ, מנהלת 

מש"א

עוזרת ר"מ, מנהלת 
מש"א, מנהלי 

תחומים

חוברת מידע לוועדים המקומיים 
בנוגע לבחירות בוועדים

חוברת הסבר על המבנה הדו רובדי 
והבחירות לוועדים ולמועצה

מבקרתמבקרת2,3הוצאת חוברת

השתתפות בצוות הסבר לוועדים 
מקומיים לקראת הבחירות

מבקרת, גזברית, ראש מועצה3פגישות עם כל הוועדיםפגישות עם וועדים והכנתם לבחירות
מנכ"לית

חיזוק המוכנות במועצה 
לקראת חילופי תפקידים

קיום מסמך הנחיות כתיבת מסמך הנחיות לתיק חפיפההמלצה לתיק חפיפה
למבנה תיק חפיפה

מבקרת , 2
עוזרת ר"מ

מבקרת , עוזרת ר"מ

למידה והתמקצעות 
(33016)

פעם ברבעון השתתפות השתתפות בימי עיון והשתלמויותהמשך למידה והתמקצעות בתחום
ביום עיון וכנס שנתי

מבקרת שנתי
המועצה

חיזוק המוכנות במועצה 
לקראת בחירות

מתן מענה לתלונות  ציבור (33031)

פיתוח וחיזוק כלי 
הבקרה הקיימים 

במועצה (33014)

תלונות הציבור

מצוינות בשירות לתושב

מינהל הכנסות 
המועצה, עורכת 

עלון המועצה
העלאת המודעות לתחום (33033)

פירסום אחת לשנה 
בעיתון המועצה  ובספחי 

הארנונה
4

מבקרת 
המועצה
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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2018

330 מבקר הרשות | 33010 ניהול תחום ביקורת פנים במועצה  | 330110 ביקורת יעילה ממוקדת ורלוונטית במועצה 
בהירות יעילות ורלוונטיות.  חות ביקורת שנתיים תוך הקפדה על עיקרון האמינות,  | 3301110 ביצוע 3 דו"

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
(199,600)            (199,600)            (198,400)            (204,400)            1מבקר פנים-שכר1612000110
   -                       (440)                   (400)                   (500)                   1מתנות1612000514
(4,500)                (8,000)                (10,100)              (7,400)                1קורסים והשתלמויות1612000521
(1,100)                (1,100)                (1,200)                (1,200)                1אגוד המבקרים1612000523
(700)                   (700)                   (600)                   (600)                   1פלאפון1612000541
   -                          -                          -                          -                       1נסיעות מבקר1612000710
(25,000)                 -                          -                       (20,000)              1שירותי בקורת1612000752
   -                          -                          -                          -                       1שונות1612000780
(5,000)                (5,000)                (2,200)                (5,000)                1ספר ביקורת1612000782

(235,900)            (214,840)            (212,900)            (239,100)            סה"כ

הדרכה אישית וקבוצתית אחת לפחות לכל ועדה 330 מבקר הרשות | 33010 ניהול תחום ביקורת פנים במועצה  | 330110 ביקורת יעילה ממוקדת ורלוונטית במועצה - 
| 3301310 מתן תמיכה מקצועית והדרכה לועדות הביקורת בועדים המקומיים 

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
(2,000)                (2,000)                   -                          -                       1קשר עם ועדות בקורת בועדים מקומיים1612000781

(237,900)                   (216,840)                   (212,900)                   (239,100)                   סה"כ מבקרת הרשות
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