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  2009 רפברוא
  

 ל"ז המבקר האמיץ בשירות הציבורי לזכרו של עוזי ברלינסקי פרס תקנון
  

המבקר  פרס"בשם  ייקראשפרס  להעניק ץ"הנהלת תנועת אומ החליטה 24/02/09 מיום בישיבתה
מנהל אגף בכיר לענייני ביקורת המדינה וביקורת , )1942-2008(ל "זלזכרו של עוזי ברלינסקי  "האמיץ

את , אשר חינך והטמיע בתוך השירות הציבורי את מטרת הביקורת, מית במשרד ראש הממשלהפני
ניקיון , לשיפור איכות השלטוןוכל מעשיו כוונו , תרומת הביקורת לשירות הציבורי, תפקיד הביקורת

 . ליעילות של השירות הציבורי, לחסכון, הכפיים וטוהר המידות

  
ואת פועלו של המבקר הפנימי , ביקורת הפנימית בגופים ציבורייםחשיבות של הה את לציין נועד הפרס

   .הארגון הציבורי ודוגמא לביקורת פנימית מופתהראוי לשמש 
 

  : הינם, 2009לשנת  ץ"ידי הנהלת אומ-שנבחרו על, חברי הועדה לבחירת המבקר האמיץ
  ר הועדה "יו -) החשב הכללי לשעבר במשרד האוצר( ר ירון זליכה"ד
  אלבז- י דקלד חנ"עו

  בני שגיר
  

במוזיאון ארץ  9.9.09שיתקיים ביום , 2009ץ לשנת "הפרס יחולק במסגרת אירוע חלוקת אות אומ
  .אביב-ישראל בתל

  
 

 :הפרס מטרת  .א
  

 העיתונות על חותמם את והטביעו ביקורת שלהםה בעבודת מצטייניםשמבקרי פנים  לעודד ••••

 .הכתובה

 על חותמם את והטביעו הביקורת שלהם בודתבע שהצטיינו ,לשעבר ,מבקרי פנים הוקירל ••••

 .הארגון הציבורי בו עבדו
 

  :הפרס סכום  .ב
 
 . ח"ש 10,000מבקר פנימי פעיל יזכה בפרס כספי בגובה של  .1

 .יזכה לתעודת הוקרה ,לשעבר, מבקר פנימי .2

 

 :הפרס חלוקת אופן  .ג
 

 הפרס ויוענק, ץ"ראש השנה ובמסגרת טקס חלוקת אות אומל  האפשר ככל ובסמוך שנה מדי
  .מבקרים כאמור לעיל לשני ,הועד של להמלצתה ובהתאם פומבי טקסב ,ותעודת ההוקרה

  
 :לפרס מועמדות הצגת   .ד

 
הארגון  ידי על ,רק לא אך לרבות ,אדם כל ידי על שתוגשנה יכול לפרס מועמדים בדבר המלצות

 . י המבקר עצמו"או ע, פעל המבקר/הציבורי בו פועל

 דין . להלן כמפורט מועמדים הגשת לנוהל בהתאם והכל ,מועמד להציע רשאיגם חבר הועדה 

 .אחר מועמד כל כדיןחבר הועדה  ידי על שהוצע מועמד
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, ותכלולנה ,שנה מדי שיפורסמו הפרטים פי על  ץ"משרדי תנועת אומל תוגשנה ההצעות
  :בארבעה עותקים

  
ניתן  ,לשעברלמבקר באשר  .2008המתאר את תכנית הביקורת לשנת  ,ודיםעד שני עמ ,מסמך .1

 ).2004לא מוקדם משנת (לצרף תוכנית ביקורת משנים קודמות 

מהי סביבת , עד כמה הופגנה עצמאות בקביעת יעדי הביקורת :עמוד אחד נוסף המפרט .2
עד כמה השתנתה סביבת הביקורת , ההישגים שהביקורת השיגה םמה, הביקורת וקשייה

והאם יש לכך השלכות על עבודת הביקורת בשנים האחרונות ביחידתו של המבקר הפנימי 
וכן כל  הקשיים שעמדו בפני המבקר במהלך עבודת הביקורת באותה שנה םמה, באותה שנה

 .מידע רלוונטי נוסף

 .)ב"המצ הטופס לפי(המועמד  של חייו תולדות קיצור .3

 .שתי המלצות .4

 .קבלתו על אישור יישלח ולא יוחזר לא החומר

 למגיש תימסר כך על הודעה. הועדה לטיפול יועברו לא  אויכר יוגשו שלא וחומר המלצות

  .ההצעה
  

 :הועדה  .ה
 

, "אות ההוקרה"בחירת המועמד לקבלת הפרס הכספי וכן בחירת המועמד לקבלת 
 . ץ"י הנהלת אומ"ע, י ועדה מיוחדת שתוקם לעניין זה"תעשה ע

מבקר פנים לשעבר או שופט בדימוס . א: חברים והיא תהיה בהרכב הבא 3בוועדה יהיו 
  . משפטן. ג; ץ"נציג תנועת אומ. ב; ר הוועדה"יו –
  

 :הפרס על הדיון  .ו
 

 .דעות ברוב תתקבלובתעודת ההוקרה  בפרס הזוכים על הועדה של המלצתה

 מעטל, םהמועמדי ושמות יוניםהד פרטי כל. דבלב החלטותיו אלא ,הדיון פרוטוקול נרשם אין

 .כן אחרי גם כמוסים יישארו, בפרס הזוכים שמות

ץ "חברי הנהלת אומ. ץ"הנהלת תנועת אומ לאישור המלצותיה יובאו ,בועדה ההחלטה קבלת עם
 השניה ההחלטה .חוזרת להחלטה, בועדה חוזר לדיון, רשאים להגיש השגה על המלצת הועדה

 .ץ"לאשרור הנהלת אומותובא , סופית תהיה הועדה של

תנועת  ידי על יפורסם הזכייה דבר .לזוכים הודעות תימסרנהההנהלה  המלצתאשרור  לאחר
 .לו בסמוך או ותעודת ההוקרה הפרס הענקת במועד ץ"אומ
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  טופס המלצה

  ל"לזכרו של עוזי ברלינסקי ז פרס המבקר האמיץ בשירות הציבורי
  

 0092ביוני  30: המועמדות להגשת אחרון מועד
  
  :הפרס טרתמ
 העיתונות על חותמם את והטביעו  הביקורת שלהם בעבודת מבקרי פנים שמצטיינים לעודד ••••

 .הכתובה

הארגון  על חותמם את והטביעו הביקורת שלהם בעבודת שהצטיינו ,לשעברמבקרי פנים  להוקיר ••••
 .הציבורי בו עבדו

  
 :הטופסת /מגיש פרטי

  _____________________________________________________  ומשפחה פרטי שם
 

 _____________________________________________________  דנייאו /בית ו טלפון
 

 _____________________________________________________    ל"דוא כתובת
 

 :ת/המועמד פרטי
  _____________________________________________________  ומשפחה פרטי שם

  
  _____________________________________________________  זהות תעודת ' סמ
  

  _____________________________________________________    בבית טלפון
 

  _____________________________________________________    דניי טלפון
 

  _____________________________________________________    פקס מספר
 

  _______________________________________________  מיקוד, עיר, חובר :יתפרט כתובת
  

  _____________________________________________________    ל"דוא כתובת
  

  ___________________________________________מיקוד, עיר, חובר :העבודה מקום כתובת
 
  

  :המסמכים הנדרשים לשם הגשת מועמדות
ניתן  לשעברמבקר באשר ל. 2008המתאר את תכנית הביקורת לשנת  ,ודיםעמ 2עד  ,סמךמ •

 ).2004לא מוקדם משנת (לצרף תוכנית ביקורת משנים קודמות 

מהי סביבת , עד כמה הופגנה עצמאות בקביעת יעדי הביקורת :עמוד אחד נוסף המפרט •
עד כמה השתנתה סביבת הביקורת , ההישגים שהביקורת השיגה םמה, הביקורת וקשייה

אם יש לכך השלכות על עבודת הביקורת בשנים האחרונות והביחידתו של המבקר הפנימי 
וכן כל  הקשיים שעמדו בפני המבקר במהלך עבודת הביקורת באותה שנה םמה, באותה שנה

 .מידע רלוונטי נוסף

  .המועמד של חייו תולדות קיצור •

 .שתי המלצות •

 .פסלית ,במלואה תוגש שלא מועמדות הצעת .קבלתו על אישור יישלח ולא יוחזר לא החומר

  עותקים 4-ב ,בדואר בלבד, לשלוח יש הנלווים והחומרים ההרשמה טופס את

  .61001אביב -תל 191. ד.ת, 12לבונטין  'רח, ץ"תנועת אומ, פרומר-קרן פורת 'לגב


