
 

 

 

 הגליל   הרשות לפיתוח 
        מועמדים לכהונת מנכ"להוועדה לאיתור  

 
 הגליללרשות לפיתוח  

 
 דרוש/ה

 
 מנהל/ת כללי 

 
- גהתשנ"   ,הגלילע"פ חוק הרשות לפיתוח      1993  הינה תאגיד אשר הוקם בשנת   הגליל הרשות לפיתוח  

ומהווה את הזרוע הלאומית ליישום מדיניות המשרד    (הגלילחוק הרשות לפיתוח    – )להלן    1993

,  הגליל. הרשות הוקמה על מנת לתמוך ולעסוק בפיתוח  והממשלה  והגליל  הנגבלפיתוח הפריפריה,  

כך,בו כלכלי    תוך  פיתוח  ולעודד  והגופים  בגלילליזום  הרשויות  הממשלה,  משרדי  בין  לתאם   ,

 . בגלילבנושאים כלכלים וחברתיים  , לספק מידע וליזום מחקריםהגלילהעוסקים בפיתוח  

פועלת לקידום פרויקטים בתמיכתה ולקידום פרויקטים בתקציב המדינה    הגלילהרשות לפיתוח  

ברשות   פועלים  כן,  כמו  פיקוחה.  )דוגמת  תחת  שונים  דמוגרפית  פורומים  לצמיחה  פורום 

פועלים לקידום  בגליל( ה והתיישבות" המאחד תחתיו את כל נציגי ההתיישבות ברשויות השונות  

 . תכניות משותפות לטובת הגליל

 www.galil.gov.ilניתן לקרוא באתר הרשות   הגלילעל פעילות הרשות לפיתוח 

כל מקום במודעה זו ובכל מסמך  נלווה אחר בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה,  ב

 .כאחדוכן להפך. מתכונת הליך האיתור אמנם מנוסחת בלשון זכר, אך היא מכוונת לנשים ולגברים  

 

 : סף להגשת מועמדותהתנאי  

לפיתוח   הרשות  מנהל  לכהונת  הנדרשים  הסף  להינם  ,  הגלילתנאי  החברות  בהתאם  חוק 

 :1974- תשל"הההממשלתיות, 

שנה לפחות ושנתקיימו בו התנאים המפורטים להלן    25אזרח ישראלי תושב ישראל שמלאו לו   .1

 במצטבר.  3-ו  2בסעיפים 

בעל תואר אקדמי באחד מאלה: הנדסה, כלכלה, מנהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מינהל   .2

 .ולימודי עבודה*  ציבורי

ניסיון מצטבר של חמש  בעל ניסיון   .3 מוכח של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל 

 שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: 

 בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;  .א

כלכליים,  .ב בנושאים  הציבורי  בשירות  בכיר  בתפקיד  או  בכירה  ציבורית  בכהונה 

 ים; מסחריים, ניהוליים או משפטי

 בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של הרשות.  .ג

בסעיף    אין .4 האמור  במועמד  )17מתקיים  פסקאות  )1)א(   ,)3( ו5(,  החברות  6)-(  לחוק   )

 הממשלתיות. 
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(,  2על אף האמור, במקרים חריגים, ניתן יהיה למנות מי שלא מתקיים בו התנאי הקבוע בפסקה )

(,  3עשרה שנים לפחות בתפקיד או בכהונה כאמור בפסקה )אם הוא בעל ניסיון מצטבר של שתים  

,  הגלילבגופים בעלי היקף פעילות שאינו נופל מזה של הרשות לפיתוח    שנים לפחות (6)שמתוכן שש

והוועדה לבדיקת מינויים אשר ברשות החברות הממשלתיות, אישרה שקיימים נימוקים מיוחדים  

 למינוי כאמור.  

 

מרת לעצמה את הזכות לזמן לראיון ו/או לשלוח לאבחון מקצועי מי  מובהר, כי ועדת האיתור שו 

 מהמועמדים. 

למועמדים   איתור,  חברת  באמצעות  או  בעצמה  בין  ביוזמתה,  לפנות  רשאית  האיתור  ועדת 

 פוטנציאליים להשתתף בהליך האיתור.

ל ייעשה בהתאם למתכונת ההליך כפי שנקבעה ע"י ועדת האיתור, וכן בכפוף  חוק  מינוי המנכ"ל 

 החברות הממשלתיות וכל דין.

אין בהליך זה כדי לגרוע מהוראת כל דין מחייב. ועדת האיתור רשאית מעת לעת לעדכן ולשנות  

 הוראות הליך זה. 

 יובהר כי הליך זה אינו מכרז ואינו כפוף לחוק חובת המכרזים והתקנות על פיו. 

איננה מתחייבת כי בתום ההליך יבחר מי מהמועמדים ו/או ייכרת הסכם    הגלילהרשות לפיתוח  

 העסקה עם מי מהמועמדים. 

וועדת האיתור אף רשאית, לאחר קבלת המידע אודות המועמדים השונים שיגיעו במסגרת הליך   

האיתור, להחליט בכל שלב, האם להרחיב את מספר המועמדים ו/או אם ההליך יבוטל ולא ייבחר  

 או לא ייכרת הסכם העסקה עם מי מהמועמדים. /מועמד ו

לפסול מועמד שנתגלו לגביו עובדות    רשאית  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל שלב תהא ועדת האיתור  

 או  מידע שלדעת ועדת האיתור הוא אינו מתאים לתפקיד בגינם. 

הממליצים    ועדת האיתור שומרת על זכותה לפנות לקבלת המלצות ואימות פרטים, בין אם צוינו

 במסמכי המועמד ובין אם לא, ככל שתמצא לנכון לעשות כן.

יציין זאת בטופס הגשת  (  דיסקרטיותתחת חשאיות )מועמד אשר יבקש לשמור את דבר מועמדותו  

את   להסיר  ויוכל  לממליצים,  לפנות  האיתור  ועדת  כוונת  על  מראש  הודעה  יקבל  המועמדות, 

 מועמדותו אם יחליט לעשות כן.

 

 בצירוף כל המסמכים הנדרשים:    ,כשהם מלאים וחתומים כנדרש  ,את מסמכי המועמדותיש  יש להג 

  שאלון מועמד;  (1)

 קורות חיים;  (2)

 תעודות השכלה;  (3)

 אישורים המעידים על ניסיון תעסוקתי  (4)

 ;ופרטי קשר לממליצים  המלצות (5)

 כל מסמך נוסף אשר עשוי להיות רלוונטי לפנייה;  (6)

 בששה עותקים. האמוריםיש להגיש את כל אחד מהמסמכים  •



 

 

 

 הגליל   הרשות לפיתוח 
        מועמדים לכהונת מנכ"להוועדה לאיתור  

 

 

יש להפקיד במעטפה סגורה עליה ירשם "מועמדות לתפקיד מנכ"ל הרשות  המועמדות  הצעת  את  

הגליל  רשות לפיתוח  משרדי הב  ", ללא ציון שם המועמד, בתיבת הפניות הממוקמת הגליללפיתוח  

 באזור התעשיה בר לב. 

 .  14:00בשעה   ,28.4.2022חמישי, המועד האחרון להגשת מועמדות הינו יום 

 הצעות לאחר מועד זה.  ו קבל יתלא 

 לא יתקבלו הצעות בדואר, בדוא"ל, בפקסימיליה או בכל דרך אחרת.    -ההצעות יוגשו ידנית בלבד   

 . יענורק פניות מתאימות 

 

 

 

 


