דרוש/ה מבקר פנים

התאגיד התיירות העירוני אילת בע"מ )חל"צ( פונה בבקשה לקבלת הצעות להתמנות למבקר פנים
בתאגיד בהתאם לסעיף 345ט' לחוק החברות ,התשנ"ט.1999-
על המועמד לעמוד בכל תנאי הסף כמפורט בסע' )3א( ו  8לחוק הביקורת הפנימית ,תשנ"ב–.1992
הצעות וכן פרטים ותעודות המעידים על עמידה בתנאי הסף יש להגיש למשרדי התאגיד או לשלוח
למייל _____________ :עד ליום _________ בשעה ________ .ככל והמציע יגיש את מועמדותו
באמצעות המייל ,עליו לוודא קבלת המייל בתאגיד באמצעות טל '________________ :
התאגיד רשאי לזמן את המציעים העומדים בתנאי הסף לריאיון שיתקיים במשרדי התאגיד בתאריך
_____________.

מבקר פנימי
345ט) .א( דירקטוריון של חברה לתועלת הציבור שמחזורה עולה על עשרה מיליון שקלים
חדשים ,או על סכום גבוה יותר שקבע השר ,ימ ה בהסכמת ועדת הביקורת מבקר פ ימי ,לפי
הוראות סעיפים )146ב( עד  ,148ו 150-עד  ,153בשי ויים המחויבים; לא הגיעו הדירקטוריון
וועדת הביקורת להסכמה על מי וי המבקר הפ ימי ,תכריע האסיפה הכללית.
)ב( המבקר הפ ימי יגיש לאישור הדירקטוריון הצעה לתכ ית עבודה ש תית או
תקופתית ,לאחר שוועדת הביקורת בח ה אותה כאמור בסעיף 345ח)6ב( ,והדירקטוריון
יאשרה ,בשי ויים ה ראים לו.
חובת מינוי מבקר פנימי
) .146א( דירקטוריון של חברה ציבורית או של חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ימ ה
מבקר פ ימי; המבקר הפ ימי ימו ה לפי הצעת ועדת הביקורת.
)ב( לא יכהן כמבקר פ ימי בחברה מי שהוא בעל ע ין בחברה ,ושא משרה בחברה,
קרוב של כל אחד מאלה ,וכן רואה החשבון המבקר או מי מטעמו.
חוק הביקורת הפנימית
 .147על המבקר הפ ימי יחולו הוראות סעיפים )3א()4 ,ב( 8 ,עד  10ו)14-ב( ו)-ג( לחוק
הביקורת הפ ימית ,תש "ב– ,1992כפוף ליתר הוראות פרק זה ,ובשי ויים המחויבים לפי הע ין.
הממונה על המבקר הפנימי
 .148הממו ה הארגו י על המבקר הפ ימי יהיה יושב ראש הדירקטוריון או המ הל הכללי,
כפי שייקבע בתק ון ,או בהעדר הוראה בתק ון ,כפי שיקבע הדירקטוריון.
תכנית העבודה

 .149המבקר הפ ימי יגיש לאישור הדירקטוריון או לאישור ועדת הביקורת ,כפי שייקבע
בתק ון ,או בהעדר הוראה בתק ון ,כפי שיקבע הדירקטוריון ,הצעה לתכ ית עבודה ש תית או
תקופתית ,והדירקטוריון או ועדת הביקורת ,לפי הע ין ,יאשרו אותה בשי ויים ה ראים להם.
בדיקה דחופה
 .150יושב ראש הדירקטוריון או יושב ראש ועדת הביקורת רשאים להטיל על המבקר הפ ימי
לערוך ביקורת פ ימית ,וסף על תכ ית העבודה ,בע י ים שבהם יתעורר צורך לבדיקה דחופה.
תפקיד המבקר הפנימי
 .151המבקר הפ ימי יבדוק ,בין היתר ,את תקי ותן של פעולות החברה מבחי ת השמירה על
החוק ו והל עסקים תקין.
הגשת דין וחשבון
 .152המבקר הפ ימי יגיש דין וחשבון על ממצאיו ליושב ראש הדירקטוריון ,למ הל
הכללי וליושב ראש ועדת הביקורת; דין וחשבון ב וגע לע י ים שבדק לפי סעיף  150יימסר
למי שהטיל על המבקר הפ ימי את עריכת הביקורת.
הפסקת כהונה
) .153א( כהו תו של המבקר הפ ימי לא תופסק שלא בהסכמתו והוא לא יושעה מתפקידו,
אלא אם כן החליט על כך הדירקטוריון לאחר שקיבל את עמדת ועדת הביקורת ,ולאחר ש ית ה
למבקר הפ ימי הזדמ ות סבירה להשמיע את עמדתו בפ י הדירקטוריון ובפ י ועדת הביקורת.
)ב( לע ין סעיף קטן )א( ,המ ין החוקי לפתיחת ישיבת הדירקטוריון לא יפחת ,על אף
הוראות סעיף  104סיפה ,מרוב חברי הדירקטוריון.
תנאי סף

חוק הביקורת הפ ימית ,תש

"ב*1992-

התאמה
) .3א( לא ימו ה ולא יכהן אדם כמבקר פ ימי בגוף ציבורי אלא אם כן תקיימו בו כל אלה:
) (1הוא יחיד;
) (2הוא תושב ישראל;
) (3הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון;
) (4הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד
להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו לע ין זה מוסד להשכלה גבוהה בישראל,
או שהוא עורך דין או רואה חשבון;
) (5הוא רכש סיון במשך ש תיים בעבודת ביקורת ,או השתתף בהשתלמות
מקצועית שאישרה ועדה לע י י השתלמויות בהרכב ציג לשכת המבקרים
הפ ימיים והוא היושב ראש ,המפקח הכללי במשרד הכלכלה והתכ ון ו ציג מוסד
להשכלה גבוהה המקיים לימודי ביקורת פ ימית ,שקבע השר אחרי התייעצות עם
כל המוסדות המקיימים לימודים כאמור.
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