ח' כסלו תשע"א
 51נובמבר 0252

השתלמות בנושא ביקורת
לחברי ועדות ביקורת ביישובי המועצה האזורית
אנו שמחים להודיע על פתיחת השתלמות בנושא ביקורת בישובים ,שמטרתה להכשיר ולסייע לחברי ועדות
הביקורת ביישובים למלא את תפקידם על פי חוק ,ולתת בידיהם כלים מקצועיים לכך.
מסגרת ההשתלמות:
 1מפגשים בין השעות  55.22 – 52.22בחודשים ינואר – פברואר (ראה תאריכים מדויקים בתכנית
המצורפת) .ההשתלמות משלבת ידע עיוני עם בדיקת מקרי בוחן ותרגול.
מקום ההשתלמות :מרכז ההדרכה בבית המפעם האזורי (על יד קיבוץ מזרע ,בקרבת משרדי המוא"ז עמק
יזרעאל – מצ"ב מפה).
עלות ההשתלמות( ₪ 500 :כולל חומר לימודי ,שתייה וכיבוד קל).
ניתן לשלם באמצעות המחאות או כרטיס אשראי.
הרשמה ותשלום – יש למלא את הטופס המצורף ולהעבירו אלינו בהקדם .יש להסדיר את התשלום לפני
פתיחת הקורס.
מצ"ב פירוט התכנית וטופס הרשמה.
אנו עומדים לרשותכם למתן פרטים נוספים.
בברכה,

אלה אילת
מנהלת מפעם עמק יזרעאל והגליל העליון
מועד אחרון להרשמה . 30/12/2010 6פרטים נוספים בטלפון 20-2102552

תכנית ההשתלמות
מפגש מס

תאריך

שעה

5

יום שני53.5.55 ,

52622-55622

0

יום שני00.5.55 ,

52622-55622

3

יום שני35.5.55 ,

52622-55622

4

יום שני3.0.55 ,

52622-55622

5

יום שני50.0.55 ,

52622-55622

נושא המפגש

מרצה

דברי פתיחה

מועצה אזורית ,אגודה שיתופית ,ועד
מקומי – מסגרת חוקית ,סמכויות ,אופן

עו"ד יעל נורקין

הפעולה ,יחסי גומלין
ועדת הביקורת וחשיבות עבודתה
הכרת החוק,אופי עבודת
הוועדה,סמכויות הוועדה ותפקידיה,

רו"ח אורי הולצמן

איתור נושאים מתאימים ושלבי
העבודה ,כללי אתיקה
תקציב ודוחות כספיים בוועד המקומי
מבנה התקציב ותהליך אישורו ,קריאת

רו"ח ניר נחמני

דו"ח כספי
מקרה בוחן ותרגול
דוגמא לבדיקת נושא מוגדר 6העסקת
עובדים בוועד המקומי (או כל נושא
אחר שייבחר) קביעת לו"ז ,בניית טבלת

רו"ח אורי הולצמן

מעקב ,איסוף נתונים ומסמכים ,כתיבת
דו"ח ביקורת

המבקר והמבוקר
תיאום ציפיות ,יחסי מבקר-מבוקר,
טיפול במשבר ביישוב בעקבות דו"ח
ביקורת.
מניסיונם של אחרים :פאנל שאלות
ותשובות

ד"ר לימור וינטר
בהשתתפות מבקר
מועצה ,מנהל קהילה ,יו"ר
ועדת ביקורת.

אל 6מזכירות המפעם ,מועצה אזורית עמק יזרעאל ,ת.ד  ,52222עפולה54502 ,
פקס'  ,00-6521256טל'  ,00-6520110דוא"ל ela@eyz.org.il

טופס הרשמה – ביקורת בישובי המועצה האזורית
הריני מאשר/ת את השתתפותי בהשתלמות לביקורת בישובי המועצה האזורית ומתחייב להסדיר התשלום עבורה.

________________________________
שם משפחה ושם פרטי

____________________________
מס' ת"ז (נא להקפיד על  9ספרות של מספר הזהות)

____________________________
טלפון בעבודה

____________________________
טלפון נייד

דוא"ל (___________________________________________ _)e-mail
שם הרשות המקומית  ____________________ -תפקיד ברשות המקומית ____________________________-

אופן התשלום:
המחאה בסך ________ ₪לפקודת המוא"ז עמק יזרעאל – מפעם.
תשלום בסך _________ באמצעות כרטיס אשראי .מס' תשלומים ____________
סוג הכרטיס _____________מס' כרטיס_ _ _ _  _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ /תוקף הכרטיס ____________
תשלום הרשות המקומית .יש לצרף אישור הגזבר:

הרשות המקומית_______________ :תשתתף בעלות הקורס של (שם המשתתף)_ ____________________
בסכום בגובה .₪ _______________ :ההשתתפות תועבר ישירות למוא"ז עמק יזרעאל – מפעם.

חתימת המשתתף ______________ חתימת הגזבר וחותמת הרשות ________________

שימו לב :יש להסדיר את התשלום עד 1301.21.0

מפת הגעה למרכז ההדרכה במפעם עמק יזרעאל והגליל העליון

דרכי הגעה מדרום הארץ:
 לרדת מכביש מס'  6במחלף עירון לכביש  66עד לצומת ( Tכביש עוקף עפולה) בו יש לפנות שמאלה לכביש  .60כעבור
כ 6-דקות צומת קיבוץ מזרע יש לפנות שמאלה לכיוון קיבוץ מזרע ומיד ימינה לכביש שירות .בפנייה השנייה שמאלה
אל מגרש החניה ,מרכז ההדרכה במפעם עמק יזרעאל והגליל העליון יהיה מולך הכניסה בשער הירוק.
דרכי הגעה מצפון הארץ:
 בצומת גולני לכיוון כביש  66עד לצומת מכבי האש בעפולה ,פנייה ימינה לכביש  60כעבור כ 6-דקות צומת קיבוץ מזרע
יש לפנות שמאלה לכיוון קיבוץ מזרע ומיד ימינה לכביש שירות .בפנייה השנייה שמאלה אל מגרש החניה ,מרכז
ההדרכה במפעם עמק יזרעאל והגליל העליון יהיה מולך הכניסה בשער הירוק.
דרכי הגעה למפעם באמצעות תחבורה ציבורית
 מעפולה – 323, 301 :כל כ 20-דקות ,לרדת בתחנה של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ,לעבור מתחת לכביש  60במעבר
התת-קרקעי לכיוון המועצה האזורית עמק יזרעאל.
 מחיפה - 301 :כל כ 20-דקות ,לרדת בתחנה של המועצה האזורית עמק יזרעאל.

