
 

 

 

 

 
 2020יוני  18

 כ"ו סיון תש"ף
 

 לתפקיד מבקר/ת פנים וממונה על תלונות הציבור 8/2020מספר חיצוני מכרז 
 
 

 תיאור המשרה: 

 
, התקין המנהל קידום לצורך ,המקומית הרשות פעילות תקינות על ביקורת ביצוע .א

 . והיעילות החיסכון, המידות טוהר
 הרשות בתחום שהיא ולבנייה לתכנון המקומית הוועדה כמבקר גם יכהן המבקר .ב

 .המקומית
 חוק פי על, הרשות כנגד המוגשות הציבור תלונות בירור על אחראי יהיה המבקר .ג

 .ק"הרשמ

 
דרגת המשרה 

 הסכם קיבוצי או חוזה בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים ודירוגה: 

 100% היקף העסקה: 
 חיצוני סוג המכרז:

 תיאור תפקיד:

 
 עיקריים: אחריות תחומי

 
 :לרבות, השנתית הביקורת תכנית תכנון .א

 .והיקפה הביקורת נושאי קביעת .1
 .הרלוונטי החומר כלל ולימוד איסוף .2
 .הרשות לראש והגשתו הביקורת תקציב הכנת .3

 
 המקומית ובוועדה אליה הקשורים בגופים, המקומית ברשות ביקורת ביצוע .ב

 :הבאות ידי הפעולות על, ובנייה לתכנון
 .מבוקרים עירוניים וגופים הרשות פעולות .1
 .תפקידם במסגרת המועצה חברי פעולות לרבות, הרשות עובדי פעולות .2
 .הרכוש אחזקת ואופן הרשות כספי החזקת דרכי, ח"הנה בדיקת .3
 את או הרשות את המשרתים המידע מאגרי מכל לבדיקה החומר כלל איתור .4

 .המבוקר העירוני הגוף
 .הסברים לקבלת מפגשים וביצוע מסמכים לקבלת דרישה .5
 .והמלצות מסקנות כולל הביקורת ח"דו כתיבת .6
 הביקורת בדוחות שנחשפו ליקויים תיקון אחר מעקב דוחות הוצאת .7

 .הקודמים
 ת.הביקור ולוועדת הרשות לראש השנתי הביקורת ח"דו הגשת .8
 .מקומיות רשויות הביקורת לאגף, הפנים למשרד ביקורת דוחות הגשת .9

 .בחוק לאמור ובהתאם הצורך במידת הביקורת ח"דו פרסום .10
 להוראת ובהתאם דעתו לשיקול בהתאם, שערך ביקורת ממצאי ח"דו הגשת .11

 .ביקורת הוועדה לענייני/הרשות ראש
 

 המקומיות הרשויות לחוק בהתאם, המקומית ברשות הציבור תלונות ברור .ג
 :לרבות הציבור תלונות תחום וריכוז )תלונות הציבור על ממונה(

 .בהן ועיון הציבור תלונות קבלת .1
 .בה הטיפול אופן והערכת התלונה של ראשוני ניתוח .2
 לתיקון ז"ולו בפניה הטיפול על יפרט במסגרתה למתלונן תשובה שליחת .3

 .התקלה
 .הרלוונטית ביחידה בתלונה הטיפול סיום בדבר ובירור מעקב .4
 .בליקוי והטיפול התלונה של הבירור גמור על למתלונן סופית תשובה שליחת .5
  הרשות מועצת לחברי לשנה אחת שיימסר, מיוחד ח"בדו התלונות כל איסוף .6

 בהתאם להוראות החוק.
, הברור בתלונה לאופן באשר, לחוק בהתאם הרלוונטיים הגורמים כל ידוע .7

 .ותוצאותיו הטיפול הליך
 



 

 

 

 

 תנאי סף:

 השכלה ודרישות מקצועיות:. 1
, ל"בחו גבוהה להשכלה מוסד או בישראל גבוהה להשכלה מוסד מטעם אקדמי תואר בעל

 או, רואה חשבון או דין עורך שהוא או בישראל גבוהה להשכלה מוסד, זה לענין בו שהכיר
 בחוק הביקורת כמשמעו ציבורי בגוף ביקורת בעבודת ניסיון שנות עשר בעל לופיןלח

 .המחוז על הממונה ובאישור 1992 ב"תשנ הפנימית
 (/ מסמכים המעידים על עמידה בדרישה זו )יש לצרף תעודה

 ניסיון:. 2
 ביקורת בעבודת מוכחות שנתיים לפחות מתוכן אשר, תעסוקתי ניסיון שנות 7 לפחות

 (.4/2009הפנים  משרד ל"מנכ בחוזר לאמור בהתאם(
 .המוניציפאלי בתחום ניסיון לבעלי יתרון

 (אסמכתאות המעידות על עמידה בדרישה זויש לצרף )

 דרישות נוספות:. 3
 ישראל תושב .א
 .קלון עימה שיש בעבירה הורשע לא .ב
של  אחר דומה גוף או פעילה בהנהלה או ,מפלגה של פעילה בהנהלה חבר אינו .ג

 .המקומית לרשות בבחירות שהתמודדה מועמדים רשימת
 .האחרונות השנים עשר במהלך המקומית ברשות המועצה כחבר כיהן לא .ד
במהלך  המקומית הרשות עם הגובלת מקומית ברשות מועצה כחבר כיהן לא .ה

 .האחרונות השנתיים
 .המקומית לרשות האחרונות בבחירות מועמד היה לא .ו

 

מאפייני עשייה 
 לתפקיד:ייחודיים 

אמינות, ביצוע ביקורות בדיסקרטיות, מקצועיות, תקשורת בינאישית, יכולת הבעה 
 בכתב ובע"פ.

 ראש המועצה כפיפות: 

 

 
 דגשים:

בקשה שתוגש ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים לרבות צירוף קורות חיים וטופס הצהרה על קרובי משפחה בקרב  .1
   תידון.לא  –עובדי עירייה / נבחרי ציבור 

 בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.  .2

עפ"י חוות דעתו של הממונה  יבחנו כישוריו/הבמסגרתה , שנהתקבל/ת לתקופת ניסיון של יהזוכה במכרז  .3
 הישיר. 

 
 הנחיות להגשת מועמדות:

במידה )  השכלהבצירוף תעודות מעודכנים בשפה העברית   יש להעביר קורות חייםלמשרה, להגשת מועמדות 
שהתואר מחו"ל יש לצרף אישור הועדה להערכת תארים במשרד החינוך על שקילות לתארי השכלה גבוהה  

( ומסמכים המעידים על הניסיון הנדרש וכל חומר רלוונטי נוסף לכתובת בארץ באוניברסיטאות יםהמקובל
 .12:00בשעה  2020ביולי  2עד ליום  drushim@gantik.org.il  מייל

 או הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים, לא ייענו.\הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז ו
רז, כאשר המועצה רשאית לזמן מועמדים שיעמדו בתנאי הסף יבחנו גם בשים לב ליתרונות שצויינו במסגרת המכ

 בפני ועדת הבחינה את המועמדים המתאימים ביותר.
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 תאריך: ___________.
 
 

 
 לכבוד

 אגף משאבי אנוש.
 
 

 שלום רב,
 

 הצהרה על קרובי משפחה המועסקים במועצה המקומית גני תקווה
 
 

 :_____________ת. ז.    שם ומשפחה: ____________
 

 מועמד/ת למשרה: ________________.  ____________________כתובת: 
 
 

 : )נא להקיף את הנכון(מצהיר/ה בזאת
 יש / אין לי קרובי משפחה במועצה. .1

 יש / אין לי קרובי משפחה החברים בוועד עובדים. .2

 יש / אין לי קרובי משפחה בתפקיד נבחרי ציבור במועצה. .3
 

את הפרטים הבאים אודות המועסק/ת  במידה והצהרת שיש קרבי משפחה נא לציין
 :33במועצה

 

 תפקיד אגף / מחלקה קרבה שם פרטי ומשפחה 
1     
2     
3     
 
 

 חתימת המועמד: _____________.
 

 
בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם , גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת, *"קרוב משפחה": 

 כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץחם, חמות, חתן, 
 


