
 

 

 
 

 
 

 י"ד אב תש"פ שלישי יום
 2020אוגוסט  04

 לכבוד
 מעגליםתושבי 

 
 שלום   רב,

 
 

 מינוי ועדת ביקורתהנדון: 
 

על נוהל מינוי חברי ועדת הביקורת  ,בעקבות השגות וטענות רבות שהוגשו למועצה
לקיים  מחדש  ,פי חוות דעת יועצה המשפטי-על, החליטה מליאת המועצה של היישוב

 לועדת הביקורת.  םאת נוהל הגשת המועמדים ומינוי החברי
 

)א(  130הריני להביא לידיעתכם כי עפ"י צו המועצות האזוריות סעיף לאור האמור, 
מתוך  "המועצה תבחר ועדת ביקורת מבין תושבי הישוב, אשר אינם חברי ועד מקומי

רשימת תושבים אשר יציעו את מועמדותם.)ב( מס' חברי ועדת הביקורת לא יפחת 
 משלושה ולא יעלה על חמישה".

 
תפקיד ועדת ביקורת יהיה לבדוק את הוצאתם לפועל של החלטות הועד המקומי, 

תבדוק חשבונות ופעולות במסגרת התקציבית המאושרת ותבדוק אם תוקנו  ,כמו כן
 ת הוועד אשר נמצאו בביקורת קודמת.הליקויים בפעולו

 תפקידיה הנוספים של הוועדה מפורטים בצו.
 

המועצה מבקשת שוב מתושבי הישוב להציג  ,משפטיתהדעת הבעקבות קבלת חוות 
ועדת ביקורת של היישוב. המועמדים אשר יבחרו יובאו ודותם לחברות בעממאת 

 לאישור המליאה.
 

  חדשות(-)באתר המועצה וטופס הצהרה יםיש להגיש מועמדות בצירוף קורות חי
למשרדה של הח"מ, לא יאוחר  (nurit@sdotnegev.org.il)באמצעות המייל 

 .15:00( בשעה 18/8/2020)  תש"ף ' אבחכ שלישימיום 
 

 על המעומד להגיש בעצמו את המסמכים הדרושים.
 

 בכבוד רב,
 

 חדד-כהן נורית
 מזכירת המועצה

 
 יו"ר המועצה  - תמיר עידאןהעתק:מר 

 יועץ משפטי - צוקר מר מנחם
 מבקר פנים -   יגנה   אלימר 
 יו"ר וועדת הביקורת         -נחם מועלם      ממר 
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 לכבוד 
 הוועדה לענייני ביקורת

 המועצה האזורית שדות נגב
 

 ת ביקורת ביישוב מעגלים:דטופס הצהרה למעומד לחבר ווע

קרוב משפחה של מי מחברי הוועד המקומי)קרובי משפחה לעניין  אינניאני מצהיר/ה כי  .1

 או בני זוגם(.אח או אחות  ,או בני זוגם, או בת זוגו, בן הורה, בןאו הורי  זוג, הורהבן -זה

מצוי בשותפות עסקית כלשהי עם מי מחברי הוועד המקומי או עם קרוב של מי מחברי  אינני .2

אח או אחות(בעסק שבו  בן או בת, הורה, בן זוג,-הוועד המקומי)קרובי משפחה לעניין זה

 מההון או מהרווחים או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי באותו העסק. 10%יש לו מעל 

ובין המועצה והועד המקומי ומי מחברי הנהלתו, כל הליך משפטי תלוי ועומד אין ביני  .3

  )כולל הליך של בוררות וגישור(.

 מתקיים באם המועצה תשקול, הביקורת עדתלו המתאימים המועמדים על להחליט בבואה .4

 תפקיד לבעל או מועצה לחבר עסקית או משפחתית קרבה בשל עניינים לניגוד חשש במועמד

 .המקומי הועד ענייני על המופקד במועצה

 

 

 

 שם:                                             חתימה:

---------------------                       -------------------------- 

 
 


