
 

 

 קול קורא להצגת מועמדות לתפקיד

ה בוועדת הביקורתחבר/  
 

כהן את תפקידה כיו"ר ועדת הביקורת של הפ"י. אנו מודים -לפני מספר חודשים סיימה דפנה רענן

לדפנה על פועלה, מקצועיותה והשקעתה הרבה במשך שנים רבות כחברה בוועדת הביקורת וכיו"ר 

 .ועדת הביקורת

 

דת איתור עם סיום תפקידה של דפנה ולאור הצורך במינוי ועדת ביקורת חדשה, הוקמה בהפ"י וע

שתפקידה לפרסם לחברי הפ"י את התפקיד הנדרש, לאתר מועמדים מתאימים ולהביאם לאישור 

 .2019האסיפה הכללית של הסתדרות הפסיכולוגים שתתקיים בחודש ינואר 

 

ועדת הביקורת היא גוף עצמאי ובלתי תלוי הרשאי לערוך ביקורת על כל נושא מפעילות העמותה, 

ועל כל ממלא תפקיד. ועדת הביקורת בודקת בין השאר את הדוחות על כל מוסד ממוסדותיה 

הכספיים השנתיים ומעבירה את המלצתה ליו"ר, לוועד המרכזי ולאסיפה, האם לאשרם. ועדת 

 .חברים/ות לפחות כאשר אחד/ת מתוכם נבחר ליו"ר 3ביקורת מונה 

 

מגלים עניין ורצון לסייע ועדת האיתור קוראת למועמדים, פסיכולוגים מומחים ו/או מדריכים, ה

להפ"י בתפקיד זה, להגיש את מועמדותם. רצוי ניסיון בתפקידי ניהול, ארגון וביקורת. כמו כן על 

המועמדים להיות ללא הערה של ועדת האתיקה ו/או ללא ניגוד אינטרסים עם גורם מגורמי הגוף 

 .המבוקר

 

. יש לצרף 30.11.18עד לתאריך : psycho@zahav.net.il ,הגשת המועמדות נעשית בכתב לדוא"ל

ו/או יהודה  8574039-050 -קורות חיים. ניתן גם לפנות ישירות לחברי ועדת האיתור: מיכל דברת

. ניתן להמליץ על מועמדים אחרים שלהערכת הממליץ הינם מתאימים ויקבלו 7791931-054ניניו 

 .קידעל עצמם את התפ

 

סמכויות ותפקידי ועדת הביקורת לפי חוק העמותות מצורפים בנספח*. כמו שאר התפקידים 

 ,בהפ"י, גם תפקיד זה נעשה בהתנדבות, למען מקצוע הפסיכולוגיה והפסיכולוגים בישראל

 י"לוועדת הביקורת תפקיד חשוב בהתנהלותה היעילה והתקינה של הפ

 אנא, בואו לסייע ולהשפיע!

 ועדת האיתור,חברי 

    דפנה רענן כהן

 מיכל דברת

 יהודה ניניו 
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 נספח*

 תפקידי ועדת הביקורת או הגוף המבקר:

לרבות התאמת פעולות  לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, (1)

 העמותה למטרותיה;

 ;לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון (2)

 לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד; (3)

 להציע לוועד דרכים לתיקון ליקויים בניהול העמותה; (4)

שלה ואת  החשבונות של העמותה, את פנקסי לבדוק את עניניה הכספיים (5)

 ם מטרותיה;השכר בה, לרבות ייעוד כספי העמותה לקידו תשלומי

 לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה; (6)

לאור בדיקה כאמור  להביא לפני הוועד והאסיפה הכללית את מסקנותיה (7)

 בסעיף זה.

 

 


