
 
 לפלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ 

 דרוש/ה

 מבקר/ת  פנים  

 הארכת מועד הגשה  

בחוק    ה כמשמעות  ,מים וביוב  חברת  היא   החברה האזורית למים ולביוב בע"מ   פלג הגליל התאגיד  

בין היתר  ו  ,וסילוק שפכים  , ביובהתאגיד מספק שירותי מים  .2001-תאגידי מים וביוב, התשס"א

הקמה ותחזוקה שוטפת של מערכות המים והביוב בשלוש עשרה רשויות מקומיות באזור  אמון על  

 תושבים.  130,000-משרת כבכלל זה הגליל העליון ו

 התאגיד. כפיפות : יו"ר דירקטוריון  

ולא  לא יהיה עובד שכיר של התאגיד    יהיה במעמד יועץ חיצוני,  : המועמד שייבחרתנאי העסקה 

שעות    500–כהוא . היקף השעות המשוער שבו יועסק זוכה המכרז  עם התאגיד  עניינים מצא בניגוד  י

שנתיות. עם זאת, מובהר כי התאגיד אינו מתחייב להעסיק את היועץ בהיקף כאמור לעיל ואין הוא  

 מתחייב לשעות מינימום שנתיות או חודשיות. 

 תיאור התפקיד  

תוגש לדירקטוריון ו/או וועדת הביקורת  הגשת הצעה לתוכנית עבודה שנתית או תקופתית, ש .1
 . דירקטוריוןהת ו החלטהתאגיד או  תקנון, כנדרש מהוראות החוק

או   .2 יו"ר הדירקטוריון  בעניינים  של  ביצוע בדיקה דחופה לפי דרישה של  יו"ר ועדת הביקורת 
  שכזו.בהם יתעורר צורך לבדיקה  

בנוגע ל .3 וחקירה  עסקים    וניהול מבחינת קיום הוראות החוק    התאגיד תקינות פעולות  בדיקה 
   .תקין

בנוגע    ,יו"ר ועדת הביקורתל ליו"ר הדירקטוריון ו  דין וחשבון על ממצאיואחראי/ת על הגשת   .4
 שלעיל.  להוראות הסעיפים

 . בתאגיד ביצוע סקר סיכונים .5

 .   של הדירקטוריון וועדות המשנה ן ועדת הביקורת , הדירקטוריו  השתתפות בדיוני .6

 דרישות התפקיד  

 .  לשמש בעצמו מבקר פנים  דהמיוע ,ראלתושב יש, יחיד .1

 רה שיש עמה קלון.  יעבלא הורשע ב .2

 .  מוכררו"ח ו/או עו"ד או בעל תואר אקדמאי  .3

יתרון יינתן למי שמוסמך כרואה חשבון וגם עורך דין ובעל הסמכה בביקורת פנים ממוסד   .4

   מוכר.אקדמאי 

במהלך שבע במשרה מלאה  פנים  לפחות בתחום העיסוק בביקורת    שלוש שניםבעל ניסיון של   .5

שמחזור   בארגונים  האחרונות  בשנה    50מעל  הוא  עסקיהם  השנים   ₪   תינתן   .ותח לפמיליון 

 . או ברשויות מקומיותו/  למי שעסק בביקורת פנים בתאגידי מיםעדיפות 

של   .6 ובחתימתו  ידו  על  שנערך  מלא  פנים  ביקורת  דו"ח  הצעתו  במסגרת  להגיש  המועמד  על 

 המועמד. 

 



 
 

 
   :  יש לצרף את המסמכים שלהלן – הגשת מועמדות

את השאלון ניתן  , כשהוא מלא, מפורט ובצירוף המסמכים בהתאם לנדרש בו שאלון למועמד* 
 ״( טפסים להורדה)תחת ״  /http://peleg-hagalil.org.il בכתובת: -פלג הגליללהוריד מאתר 

 . , בצירוף מספרי הטלפוןשמות ממליצים שני , תעודות השכלה ,  קורות חיים* 

לשכת   ,לכתובת פלג הגלילבתיבת המכרזים בבניין התאגיד  במסירה אישית ישירהיש לשלוח 
  ראש פינה הצעות תוגשנה במעטפה סגורה שעליה ציון פרטי המכרזאזור תעשיה צח"ר   המנכ"ל

 )אין להעביר בדוא"ל או בפקס( 

כך שהמועד האחרון להגשת     09/02/2023 תאריך הוארך מיום ה'ההגשה  מועד ** 
 12:00בשעה  28/02/2023  תאריך יום ג'מועמדויות הינו 

    sigalitb@plg.org.ilלדוא"ל  02/2023/12ניתן להגיש שאלות הבהרה עד לתאריך  

   סיגלית בן הרוש - אשת קשר   9008136-04טלפון לבירורים 

ם מתאימים יזומנו לראיון עם חברי וועדת הביקורת, שלה הזכות לבחור  ימועמד  -   הערה כללית

 בכפוף לאישור דירקטוריון התאגיד.  ביותרבמועמד המתאים 
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