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מבקר הרשות המקומית וממונה על תלונות  קידלתפ 102/2019מבי ופ מכרז
 הציבור

 

 

 היחידה: ביקורת פנים

 תואר המשרה: מבקר הרשות המקומית וממונה על תלונות הציבור

 דרגת המשרה ודירוגה: דרוג מבקרים

 קה:סהיקף הע משרה. 50%

 וג המכרז:ס פומבי.

להבטיח כי כל עובדיה ונבחריה של הרשות המקומית יפעלו בתיאום  .1
מלא עם כל הוראות חוקי המדינה, תקנות השירות הציבורי, משפט 

, הצווים והנהלים המאושרים שתקפים ברשות וכללי מוניציפאלי
 המנהל התקין ובכללו:

ותקופתית הכוללת נושאי ביקורת הכנת תכנית עבודה שנתית  .2
. או נושאים על פי דרישת ראש המועצה או רשצרכים להיבחן ולהיחק

 נושאים שוועדת הביקורת ממליצה לבקרם.

ביקורת הפעולות השונות המתבצעות ברשות, במועצת הרשות וכל  .3
מתקציבו ו/או  50%תאגיד עירוני שהמועצה משתתפת ביותר מ

  משתתפת במינוי הנהלתו.

קורת קיום ההוראות המחייבות את הרשות, ניהול נכסים בי .4
 .משק, כספים, כ"א הנדסה, תברואה, תרבות וכד' -והתחייבויות 

 .אם נתקבלו על פי נוהל תקיןדרך קבלת החלטות ברשות  בדיקת .5

הגשת דוחות ביקורת לראש הרשות הכוללים חומר רקע, עובדות  .6
 .ממצאים, מסקנות והמלצות

ההחלטות ושיפורים ותיקון הליקויים שנחשפו מעקב אחרי ביצוע  .7
 .בדוחות הביקורת

המתלונן וראש  ושיתוף ארגון וטיפול בתלונות הציבור ו/או העובדים .8
 הרשות בתוצאות בדיקת התלונה ודרך פתירתה.

דווח לגורמים המתאימים ברשות על תלונות חריגות ועל תלונות שיש  .9
 בהן חשד של פגיעה בטוהר המידות.

 

 תפקיד:תיאור 

 

 השכלה ודרישות מקצועיות

 סד להשכלה גבוהה בישראל, או מוסדתואר אקדמי מטעם מו

זה, מוסד להשכלה גבוהה  ןלענייבחו"ל, שהכיר בו,  להשכלה גבוהה

חשבון, או לחילופין בעל עשר  או שהוא עורך דין או רואה בישראל,

הביקורת  בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק שנות ניסיון

  ובאישור הממונה על המחוז. 1992הפנימית, תשנ"ב 

 :סףתנאי 
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 דרישות ניסיון

מתוכן לפחות שנתיים מוכחות  –שנות ניסיון תעסוקתי, אשר  7לפחות 
. ( 4/2009הפנים  בחוזר מנכ"ל משרד בהתאם לאמור)בעבודת ביקורת 

 .יתרון לבעלי ניסיון בתחום המוניציפאלי
 

 

 :המשך -סף תנאי 

 דרישות נוספות

, תושב ישראל, לא הורשה בעבירה שיש יחיד - 4/2011חוזר מנכ"ל )*( 

עימה קלון. אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה, או בהנהלה פעילה או 

מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשות גוף דומה אחר של רשימת 

 המקומית.

לא כיהן כחבר המועצה ברשות מקומית במהלך עשר השנים האחרונות. 

לא כיהן כחבר מועצה ברשות מקומית הגובלת עם הרשות המקומית 

במהלך השנתיים האחרונות. לא היה מועמד בבחירות האחרונות לרשות 

 המקומית.

 פקודת המועצות, החוקים, הצוויםפקודת העיריות, הכרת  – מיוחד)*( 

הביקורת ברשות מקומית, כולל אוגדן  והתקנות הדרושים לעבודת

במתייחסים לעבודת  תנאי שירות, תקשי"ר, תכ"מ וכל נוהל ותקנה

 .הביקורת

 עברית ואנגלית ברמה גבוהה. -שפות  )*(

 .OFFICE -ההיכרות עם תוכנות  -יישומי מחשב  )*(

 

 כפיפות: ראש המועצה

 14/4/2019 מועד פרסום המכרז:

 30/5/2019 בקשות למכרז יש להגיש עד יום:

 במשרדי הרשות המקומית ניתןהגשת הבקשות 

 .כפר שמריהו 18קרן היסוד  בכתובת:

 moatza@kfar.org.il לובמיי

 יעל לוי גזברית ומנכ"ל המועצה איש הקשר לעניין מכרז זה:

 מינהלה:

   09-9506699 טלפון:

 המועצה המקומיתראש  סרג' קורשיא                                           

 כפר שמריהו                                                              
  

  

 הבהרה מגדרית: המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.


