קורות חיים
פרטים אישיים

שם

ישראל וויס

תעודת זהות

053263869

מצב משפחתי

נשוי 4 +

כתובת

קיבוץ רמת יוחנן ( 30035חבר קיבוץ)

טלפון נייד

0506232713

דואר אלקטרוני

isr.weiss1955@gmail.com

שנת לידה

1955

ארץ לידה

ישראל

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------השכלה

1986 – 1982

 M.A.חוג ללימודי עבודה באוניברסיטת תל אביב.

1982 – 1978

 B.A.בחוגים מדע המדינה ולימודי עבודה מורחב.
באוניברסיטת תל אביב.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ניסיון בעבודת הביקורת:
משרד מבקר המדינה ,החטיבה לביקורת על השלטון המקומי :2022 – 1998
 – 2011- 1998מנהל ביקורת בכיר
•
•

ריכוז ,ניהול וקידום מטלות :היבטים שונים הקשורים לעריכת ביקורת ,ריכוז ,ניהול וקידום המטלות ,בתחומים
הקשורים לשלטון המקומי לרבות משרדי ממשלה רלוונטיים ,גופי סמך הקשורים לרשויות המקומיות כמו
תאגידים עירוניים  ,חברות כלכליות ,עמותות וכיו'ב.
התנהלות מקצועית :איסוף חומרים ונתונים הקשורים לנושאי הביקורת ,הכנת חוות דעת בתחומים רלוונטיים,
כתיבת דוחות עד לפרסומם.

 – 2022 -2012סגן בכיר למנהל אגף ביקורת השלטון המקומי
•

•

שותף בהכנת תוכניות עבודה שנתיות עם הנהלת המשרד ,ניהול צוותי עבודה במהלך הכנת דוחות הביקורת,
אחראי ליישום הנחיות המשרד בדוחות הביקורת על כל שלביהן בהתאם להנחיות המשרד ,השתתפות בדיונים
בוועדה לביקורת המדינה בכנסת ישראל ,חלק מצוות הקמת קודקס "תורת הביקורת של המשרד" ,חבר בפורומים
מקצועיים של המשרד ,מרצה בתחומי הביקורת .
קליטה וחניכה של עובדים חדשים.

מתוקף עבודתי מכיר צורות התאגדויות משפטיות שונות.
עומד בדרישות ההתאמה לפי סעיף ( 3א) לחוק הביקורת הפנימית.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ניסיון תעסוקתי בקיבוץ רמת יוחנן
 - 1997 – 1994מזכיר חברת פלטוב בע"מ פלר"ם בע"מ (חברות הנסחרות בבורסה הישראלית) כולל אחריות לפרוייקטים
תמחיריים ותיקי הביטוח של החברות.
 - 1993 – 1987חברת פלר"ם בע"מ ,תפקידי ניהול תפעול תפעול ,תפ"י ,כ"א וביטוח.
 - 1997 – 1986טיפול בתקציבי צריכה שוטפים של קיבוץ רמת יוחנן ופרוייקטים שונים בתחום כ"א ,ייעוץ ארגוני
וביטוח.
2012 – 2008

יו"ר ומנכ"ל בהתנדבות של עמותת ספורט (ענף הברידג') בעלת מחזור כספי שנתי של כ 400-אש"ח
ומעסיקה עשרה עובדים.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------שירות צבאי

1975-1978

אמ"ן

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------שפות

עברית

שפת אם

אנגלית

קריאה  ,כתיבה ודיבור ברמה גבוהה

צרפתית

דיבור ברמה בינונית

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------סביבות עבודה ותוכנה
שליטה ביישומים כלליים ושליטה בתוכנות מקצועיות ,הכרות עם עולם האינטרנט.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------כישורים אישיים
יכולת ניהול ,אמינות ,יצירתיות ,מוסר עבודה גבוהה ,כושר ביטוי מצוין בכתב ובעל פה ,בעל תחומי עניין מגוונים וידע כללי
נרחב ביותר ,יוזם ,אחראי ,בעל יכולת לימוד עצמית גבוהה ,מעורה ומשקיע.

