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 תואר התפקיד:
 מבקר הרשות המקומית וממונה על תלונות הציבור

 
 תיאור התפקיד:

בדיקת פעולות עובדי הרשות המקומית מבחינת התאמה לדרישות כל דין ולהנחיות 
 הרשות המקומית.

 הרכוש.בקרת חשבונות הרשות, כולל דרכי החזקת כספי הרשות ושמירה על 
 פרסום ממצאי הביקורת ומעקב אחר פעולות מתקנות שנקבעו בעקבות הממצאים.
ייצוג תושבי הרשות מקומית והבאים בשעריה בפני הרשות המקומית ומתן מענה 

 מהיר ואמין לפניותיהם.
עדכון התושבים לגבי הטיפול בפנייתם. הכנת דוחות והצגתם בפני ראש הרשות 

 ומזכיר הרשות.
ת עבודה ורב שנתיות עפ"י תקציב ובקרה על ביצועו, השתתפות הכנת תכניו

 בסיורים ובמפגשי ראש המועצה עם תושבים.
ייזום פעולות לשיפור המענה לפניות. הבאת בעיות מערכתיות לסדר היום של 

 הנהלת הרשות המקומית.
אחריות לפיתוח המערך הממוחשב של היחידה ותפעולו, בזיקה למערכות מחשב 

 ות המקומית.אחרות ברש
 השתתפות בישיבות מליאת המועצה וועדות המועצה. 

 
 כפיפות ארגונית:

 ראש הרשות. 
 

 דרישות התפקיד:
 השכלה:

בעל תואר אקדמי מטעם מוסד להשכלה גבוהה בישראל, או מוסד להשכלה גבוהה 
בחו"ל, שהכיר בו, לעניין זה, מוסד להשכלה גבוהה בישראל, או שהוא עורך דין או 

שבון, או לחילופין בעל עשר שנות נסיון בעבודת ביקורת בגוף ציבורי רואה ח
 ובאישור הממונה על המחוז. 1992 -כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב 

 ניסיון מקצועי:
שנות ניסיון תעסוקתי, אשר מתוכן לפחות שנתיים מוכחות בעבודת  7לפחות 

 ביקורת. יתרון לבעלי ניסיון בתחום המוניציפאלי.
 

 כשירות מקצועית:
  כישורים אישיים:

תכונות אישיות: אמינות ומהימנות אישית, יצירתיות וחדשנות, יזמה ומעוף, 
קפדנות ודייקנות בביצוע, ערנות ודריכות, הבנה ותפיסה, כושר למידה, סדר וניקיון, 

 מרץ ופעלתנות, שקדנות וחריצות, כושר ביטוי בכתב ובע"פ.
)כולל תקשורת(: יכולת קבלת החלטות, כושר ניהול עובדים תכונות ניהול וארגון 

והנעתם, כושר עבודה בצוות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תיאום, פיקוח ובקרה, 
סמכותיות, נשיאה באחריות, קיום וטיפוח יחסים בינאישיים, כושר ניהול מו"מ, 

 יכולת ייצוג הרשות בפני גורמים חיצוניים.



עם לחץ ושחיקה, טיפול בו זמנית במספר נושאים, מצבי תפקיד: התמודדות 
 התמדה, יכולת פתרון בעיות.

 
 

 דרישות ייחודיות לתפקיד:
נסיעות בתפקיד, ייצוגיות בפורומים מקצועיים, התמודדות עם לחץ ושחיקה, טיפול 
בו זמנית במספר נושאים, יכולת פתרון בעיות, תודעת שירות ויכולות ניהול גבוהות 

בשעות בלתי שגרתיות, גמישות בשעות העבודה, ידע בעבודה עם מאוד, עבודה 
 מחשב, ידיעה טובה מאוד של השפה העברית וידיעה טובה של השפה האנגלית.

 
 דרישות נוספות:

 יחיד
 תושב ישראל

 לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון
אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה, או בהנהלה פעילה או גוף דומה אחר של 

 מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשות המקומית.רשימת 
 לא כיהן כחבר המועצה ברשות המקומית במהלך עשר השנים האחרונות.

לא כיהן כחבר מועצה ברשות מקומית הגובלת עם הרשות המקומית במהלך 
 השנתיים האחרונות.

 לא היה מועמד בבחירות האחרונות לרשות המקומית.
 
 
 

 הנוחות אך מיועד לנשים ולגברים כאחד. * המסמך נוסח בלשון זכר לצורך
 

 


