
 

 

 

 בע״מ  תאגיד הרי נצרת מפעלי מים וביוב  נוהל איתור ומינוי מנכ״ל

 תאגיד בבעלות הרשויות: נצרת, יפיע, ריינה, איכסאל ויפיע 

 
 כללי  א.

בע״מ )להלן:    הרי נצרת מפעלי מים וביוב הליך איתור, בחירה ומינוי של מנכ״ל תאגיד   .1

 להלן. ( מפורט  ״ התאגיד" ו/או "החברה ״ 

אין בנוהל זה כדי לגרוע מהוראת כל דין מחייב. החברה רשאית מעת לעת לעדכן ולשנות   .2

 הוראות נוהל זה.  

כי בתום ההליך   .3 כי הליך האיתור הנדון אינו ״מכרז״. החברה איננה מתחייבת  יובהר 

ייחתם הסכם העסקה עם מי מהמועמדים והחברה אף רשאית להחליט כי ההליך יבוטל  

 ייחתם הסכם העסקה עם מי מהמועמדים. ולא  

 וועדת האיתור מוסמכת לקבוע את נוהלי עבודתה, את מקום ומועד ישיבותיה.  .4

בהם   .5 חריגים  במקרים  למעט  קודמים,  בשלבים  הניקוד  את  בדיעבד  לשנות  ניתן  לא 

נתגלתה טעות או התגלה מידע חדש אשר משנה באופן מהותי את המידע שהיה מצוי  

וועדת האיתו  לחברה  בפני  דעת של היועץ המשפטי  כזה, לאחר קבלת חוות  ר. במקרה 

 בכתב,

 יצוין דבר השינוי, תוכנו ונימוקו.  .6

 דוא״ל. ב למועמד אשר לא עבר לשלב הבא בתהליך המיון תשלח הודעה בפקס או   .7

 למרות שלשון הנוהל הינה בלשון זכר הוא מכוון לנשים ולגברים באותה מידה.  .8

 מסמכים כדלקמן:לנוהל זה מצורפים הנספחים/ה  .9

 ';בנספח א נוסח המודעה בעיתון מצ״ב   .10

 ; בנספח בטופס הגשת המועמדות והשאלון למועמד מצ״ב   .11

 בתנאי   שעמדו   המועמדים  וניקוד   להערכת  והמשקלות   הקריטריונים   פירוט  .12

 .בנספח ג' הסף מצ״ב  

 

 הגדרות ב.

 בנוהל זה למונחים המפורטים להלן הפרשנות הקבועה בצדם: .13

האיתור״   החברה,    - ״הוועדה״  או  ״וועדת  דירקטוריון  שמינה  מנכ״ל  לאיתור  וועדה 

 מקרב חבריו, בהתאם להוראות הדין ובהתאם לתקנון החברה. 

הקריטריונים והמשקלות שנקבעו לכל שלב בהליך האיתור ומפורטים    - ״הקריטריונים״  

 בנוהל זה. 

 דירקטוריון החברה.   - ״דירקטוריון״  

 

 



 

 

 

 

 תנאי סף  ג.

לעיתון ובשאלון למועמד )נספחים לנוהל(,    תנאי הסף להגשת מועמדות מפורטים במודעה  .14

 שהינם בהתאם להוראות הדין. 

 עילות פסילה: ד.

 לא יתמנה למנהל הכללי מי שהתקיימו בו נימוקי פסילה הקבועים בדין;  .15

לא יתמנה למנהל כללי מי שהוא חבר מועצה או עובד של רשות מקומית כלשהי, או מי   .16

וועדת   לדעת  אשר  בעבירה  משטרתית  חקירה  נגדו  שמתנהלת  מי  או  בעבירה  שהורשע 

הוא    האיתור, לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי,  נסיבותיה אין  מחמת חומרתה או 

 ראוי להתמנות כמנכ״ל החברה. 

המפורטים   .17 במקרים  מציע  של  מועמדות  פסילת  על  להחליט  החברה  רשאית  שלב  בכל 

 שהיועץ המשפטי של החברה נתן את דעתו לעניין זה, בכתב: להלן, והכל לאחר  

קיומם של ניגודי עניינים מסוג או ברמה שאינה מאפשרת נקיטת אמצעים למניעת ניגוד   .18

 העניינים ומילוי התפקיד ע״י המועמד בד בבד, באופן סביר וכמתחייב. 

ותיפ  .19 הניקוד  של  הבא  לשלב  יעברו  לא  מועמדותם  פסילת  על  שהוחלט  סק  מועמדים 

 השתתפותם בהליך באותו מועד. 

נבחר אדם לתפקיד ולאחר מכן התברר כי המידע שמסר ואשר היווה בסיס לבחירתו,   .20

ונכון,    לרבות בדבר השכלתו, ניסיונו והעדר או קיום חקירה או הרשעה, לא היה מלא 

 רשאית החברה לבטל את מינויו ללא הודעה מוקדמת ופיצוי כלשהם. 

 לתנאים  בהתאם   במועד  מועמדותו   את   אלא מי שהגיש לא יתמנה למנכ״ל החברה   .21

 המפורטים בנוהל זה. 

 שלבי תהליך האיתור ד.

 . הקמת וועדת האיתור וקביעת הרכבה   -   1שלב  

הינו   .22 מבין חבריו כשאחד מהם  לפחות שלושה  איתור המונה  ועדת  ימנה  הדירקטוריון 

 יו״ר הדירקטוריון. 

מה ו/או יועץ ארגוני יחד עם היועץ  ועדת האיתור רשאית להסתייע בעבודתה ביועץ הש  .23

ולרבות   כולו  ההליך  מתכונת  יישום  לצורך  החברה,  של  עמידת    - המשפטי  של  בחינה 

 ידי חברי ועדת האיתור, - המועמדים בתנאי הסף ולרבות את תקינות הניקוד שניתן על 

סיוע בסינון המועמדים, ככל שזה יידרש לדעתה. היועצים האמורים לא יהיו חברי ועדה  

 לא ינקדו את המועמדים. ו 

 קביעת מתכונת הליך האיתור   -   2שלב  

  וחלט על מתכונת הליך האיתור, נוהל הליך האיתור, י בהחלטות הדירקטוריון של החברה   .24

נוסח מודעה )הכוללת תנאי סף(, קריטריונים, המשקל היחסי של כל קריטריון ושאלון  

 למועמדים. 

 



 

 

 

 פרסום מודעה   -   3שלב  

המודעה   .25 נוסח  לחברה.  מנכ״ל  אחר  חיפושיה  בדבר  בתקשורת  מודעה  תפרסם  החברה 

 כנספח א'.מצ״ב  

 ית. בר בשפה הע ו ערבית  נות: בשפה ה המודעה תפורסם בעיתו  .26

פרק הזמן שבין פרסום המודעה הראשונה ועד ליום האחרון שנקבע להגשת המועמדויות   .27

 לא יפחת משלושה שבועות. 

ט  .28 באמצעות  תהא  מועמדות  ידי  הגשת  על  שנקבע  והשאלון  המועמדות  הגשת  ופס 

וחתום בצרוף המסמכים    אשר ישלח למועמדים לאחר הגשת מועמדותם,   הדירקטוריון 

 ״(.הצעת מועמדות המפורטים בהם )להלן: ״ 

 בעותק אחד.  הצעת המועמדות תוגש   .29

הייעודית שנמצאת במשרדי התאגיד    המכרזים לתיבה  את הצעת המועמדות יש להגיש   .30

רח  נצרת  בכתובת    , ספאפרה  ג   כללית  חולים  קופת  מעל   , אלגבאל  רואוס     16000וב 

 .     14:00עד השעה    13.7.2021המועד האחרון להגשת הצעת מועמדות הינו יום  

 פתיחת תיבת הפניות ובחינת עמידת המועמדים בתנאי הסף   -   4שלב  

את   .31 הסמיך  הפניות  הדירקטוריון  תיבת  לפתיחת  האיתור  ועדת  וות ״צ )להלן:  חברי 

את    ( לאחר המועד האחרון להגשת הצעות המועמדות. הפתיחה״  יתעד  צוות הפתיחה 

 ושמות הפונים ואת תכולת כל אחת מהמעטפות שהוגשו.   מספר 

התפקיד  .32 לדרישות  בהתאם  ניסיונם  המועמדים,  שמות  וועדת    פירוט  לחברי  יימסר 

 , יוגש באמצעות קובץ אקסל בצירוף הטפסים שהוגשו  האיתור 

 נית בחינה ראשו 

33.  ( קטגוריות:  לשלוש  המועמדים  את  למיין  האיתור  ועדת  את  הסמיך  (  1הדירקטוריון 

 ( ) 2מועמדים שעמדו בתנאי סף,  ( מועמדים שקיים  3( מועמדים שלא עמדו בתנאי סף, 

 ספק לגבי עמידתם בתנאי הסף. ועדת האיתור תתעד את הליך הבחינה הראשונית. 

לפנות  .34 ההליך  שלבי  בכל  מוסמכת  האיתור  ומידע    ועדת  הבהרות  לקבלת  למועמדים 

משלים אך היא אינה חייבת לעשות כן. מובהר שכל סיכון הכרוך בחוסר מידע אודות  

 מועמד או אי בהירות של מידע מוטל על המועמד בלבד. 

 בחינת עמידה בתנאי סף על ידי וועדת האיתור  .35

האיתור,   .36 וועדת  מחברי  אחד  כל  האיתור,  וועדת  ישיבת  המסייעים  בתחילת  הגורמים 

יצהירו על קיומו של חשש לניגוד עניינים, היכרות קודמת עם מועמד או כל מידע רלבנטי,  

ככל שישנו. וועדת האיתור תחליט, בהתאם לנסיבות העניין, בדבר הצורך לנקוט בצעדים  

 להסרת חשש לניגוד עניינים או משוא פנים בהתאם לחוות דעתו של היועמ״ש. 

ון ותקבל החלטה ביחס לכל אחד מהמועמדים באשר לעמידתו בתנאי  וועדת האיתור תד  .37

 הסף תוך פירוט הנימוקים להחלטה בפרוטוקול. 

שלב הערכה וניקוד המועמדים    - המועמדים אשר עברו את תנאי הסף יעברו לשלב הבא   .38

 על פי קריטריונים קשיחים. 



 

 

 

 קשיחים   פי קריטריונים - הערכה וניקוד המועמדים אשר עברו את תנאי הסף על  .39

פי קריטריונים קשיחים על בסיס המידע שנתקבל יהא  - משקל שלב ניקוד המועמדים על  .40

 נקודות.   60עד  

לדעת   .41 זאת  יצדיק  הסף  תנאי  את  שעברו  המועמדים  מספר  אם  לעיל,  האמור  למרות 

הועדה, תסנן ועדת האיתור את המועמדים בסיוע יועץ ההשמה ו/או היועץ הארגוני. יועץ  

היוע  ו/או  ויעביר  ההשמה  הסף,  תנאי  את  שעברו  המועמדים  כל  את  ינקד  הארגוני  ץ 

רשימת   ביותר.  הגבוה  הציון  בעלי  המועמדים  עשרת  את  האיתור  ועדת    10לבחינת 

 המועמדים המובילים תועבר לחברי ועדת האיתור ללא ניקוד ובסדר אקראי. 

וד שניתן  במקרה של סינון מועמדים כאמור, חברי ועדת האיתור ידרשו לבחון את הניק  .42

ידי יועץ ההשמה ו/או היועץ הארגוני ליתר המועמדים, קרי המועמדים שלא נמנים  - על 

ידי  - המועמדים המובילים. ככל שאחד מחברי הועדה יסבור, כי הניקוד שניתן על   10על  

ידי כל אחד מחברי ועדת  - חברת ההשמה אינו תואם את עמדתו, ינוקד אותו מועמד על 

 היועץ המשפטי יבקר גם את הליך הסינון, ככל שיהיה כזה.   האיתור כמפורט בסעיף זה. 

כל אחד מחברי וועדת האיתור ינקד את כל אחד מן המועמדים שעברו לשלב זה באורח   .43

בהתאם   שנתקבל,  המידע  בסיס  על  האחרים  הוועדה  בחברי  תלוי  ובלתי  עצמאי 

 לקריטריונים הקשיחים שנקבעו ומשקלם. 

ידי כל אחד מח  .44 על  לידיעת חברי הוועדה  הניקוד שיינתן  יועבר  וועדת האיתור לא  ברי 

 האחרים. 

לגבי   .45 דיון  הוועדה  תקיים  המועמדים,  כל  את  לנקד  סיימו  הוועדה  חברי  שכל  לאחר 

המועמדים ללא התייחסות לניקוד שניתן לכל מועמד על ידי כל חבר. אם כתוצאה מדיון  

מהמועמדים, התיקון  זה ימצא לנכון מי מחברי הוועדה לתקן את הניקוד שהעניק למי  

יתועד על גבי טופס הניקוד באופן שיאפשר התחקות אחר השינוי ושיקול דעתו שהופעל  

ביחס אליו. קרי, על טופס הניקוד יצוין הניקוד המקורי לצד הניקוד המתוקן תוך תיעוד  

 הנימוק לשינוי הניקוד. 

יועברו   .46 ניקודו של כל אחד מהמועמ   ליועץ טופסי הניקוד  וימסור  אשר ישקלל את  דים 

לחברי הוועדה מי מבין המועמדים עלה לשלב הבא, זאת מבלי לפרט את הניקוד אותו  

 קיבלו המועמדים או את דירוגם. 

לממליצים  .47 לפנות  פניה  לנכון,  שימצאו  ככל  רשאים,  מטעמה  מי  או  האיתור  וועדת   :

 לממליצים. הבחירה באיזה ממליצים לבחור נתונה לוועדת האיתור או למי מטעמה. 

עיקרי  ה  .48 של  תרשומת  ירשום  והפונה  אחר  תקשורת  באמצעי  או  בטלפון  תעשה  פניה 

במסגרת   כאינדיקציה  בהמלצות  להשתמש  רשאים  יהיו  האיתור  ועדת  חברי  הדברים. 

 ניקוד הקריטריונים . 

 המועמדים אשר להם הניקוד הגבוה ביותר יזומנו לשלב הריאיון.   10 .49

 

 



 

 

 

 הראשון   איון י שלב הר   -   5שלב  

 נקודות.   40איון עד  י ר משקל שלב ה  .50

חברי וועדת האיתור ישאפו לניסוח שאלות זהות/דומות לכלל המועמדים כדי לשמור על   .51

 אחידות ועל עיקרון השוויון. 

ובלתי   .52 ינקד את כל אחד מן המועמדים באורח עצמאי  וועדת האיתור  כל אחד מחברי 

הקשיחים   לקריטריונים  בהתאם  האחרים  הוועדה  בחברי  כל  תלוי  ומשקלם.  שנקבעו 

 אחד מחברי הוועדה ינמק את הניקוד שנתן לכל אחד מהמועמדים. 

לגבי   .53 דיון  הוועדה  תקיים  המועמדים,  כל  את  לנקד  סיימו  הוועדה  חברי  שכל  לאחר 

המועמדים ללא התייחסות לניקוד שניתן לכל מועמד על ידי כל חבר. אם כתוצאה מדיון  

את הניקוד שהעניק למי מהמועמדים, התיקון  זה ימצא לנכון מי מחברי הוועדה לתקן  

יתועד על גבי טופס הניקוד באופן שיאפשר התחקות אחר השינוי ושיקול דעתו שהופעל  

ביחס אליו. קרי, על טופס הניקוד יצוין הניקוד המקורי לצד הניקוד המתוקן תוך תיעוד  

 הנימוק לשינוי הניקוד. 

יועברו   .54 ני   ליועץ טופסי הניקוד  וימסור  אשר ישקלל את  קודו של כל אחד מהמועמדים 

כל   קיבל  אותו  הניקוד  ויפרט את  הבא  לשלב  עלה  מבין המועמדים  מי  הוועדה  לחברי 

 מועמד. 

   מבחני התאמה:   - 6שלב  

את  לשלוח  להחליט  דעתה,  לשיקול  בהתאם  תוכל,  האיתור  מ   ועדת  המועמדים  חלק 

כאי  ישמשו  שאלה  מנת  על  התאמה,  למבחני  הראיונות  לשלב  נדיקציה  שיוזמנו 

בשלב   האיתור  ועדת  חברי  של  אישית  המועמדים  להתרשמות  הבאת  לפני  הסופי 

 . האחרונים לראיון בפני הדירקטוריון 

מועמדים שנבחרו על ידה    משלושה על וועדת האיתור להביא לדיון בדירקטוריון לא יותר   .55

 כמתאימים ביותר לתפקיד המנהל הכללי. 

המועמדים שקיבלו את סך הניקוד    3מ  יותר  וועדת האיתור תמליץ לדירקטוריון על לא   .56

המצטבר הגבוה ביותר, ותציין בפני הדירקטוריון את סך הניקוד המצטבר שניתן לכל  

 מועמד. 

 בחירת המועמד על ידי דירקטוריון החברה   -   7שלב  

פרטי   .57 ואת  האיתור  וועדת  עבודת  את  האיתור  וועדת  יו״ר  יסקור  דירקטוריון  בישיבת 

 יצה וועדת האיתור, לרבות הניקוד המצטבר שניתן לכל מועמד.המועמד/ים עליהם המל 

או   .58 הדירקטוריון,  לישיבת  המועמד/ים  את  להביא  להחליט  רשאית  האיתור  וועדת 

 להחליט שלא להביא את המועמד/ים לישיבת הדירקטוריון. 

 במקרה ובו יגיעו לדירקטוריון מועמדים, הדירקטוריון יבחר במועמד המתאים ביותר.  .59

 

 

 



 

 

 

 העברת המסמכים הנדרשים לוועדה לבדיקת מינויים ורשות המים.   -   8שלב  

שאלון   .60 מינויים  לבדיקת  לוועדה  יועברו  כאמור,  הדירקטוריון  החלטת  קבלת  לאחר 

)לפי הנוסח אשר נקבע על ידי הוועדה לבדיקת מינויים( בצירוף חוות   המועמד הנבחר 

של החברה  היועץ המשפטי  של  יועץ משפט   דעתו הכתובה    י אחר שתבחר החברה ו/או 

 באשר להליך האיתור כולו, לרבות תקינתו והתנהלות ההליך. 

 בנוסף, יועברו לוועדה לבדיקת מינויים כל המידע והמסמכים הרלוונטיים.  .61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 נוסח מודעת מנכ"ל -נספח א

  למשרת מנכ"ל פנייה לקבלת מועמדויות

וביוב  מים  מפעלי  נצרת  )להלן  הרי  וביוב  התאגיד":  בע"מ  מים  תאגיד  הנו  רשותי"(  שהוקם    רב 
התשס"א   וביוב,  מים  חוק תאגידי  ידי    2001  –מתוקף  אכסאל  על  יפיע,  ריינה,  נצרת,  הרשויות: 

המים  ועילוט אספקת  על  הולכת  ואחראי  בתחומן  ,  השפכים  המייסדותוטיהור  הרשויות  .  של 
 .מבוקשות בזה הצעות למשרת מנכ"ל לחברה

 יאור התפקיד ת

 .ניהול החברה בכל תחומי פעילויותיה •
הגדרת מטרות, תכנון אסטרטגי, ארגון וביצוע מדיניות החברה שאושרה על ידי דירקטוריון   •

 .החברה

 .עבודה מול רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, גופים ממשלתיים, ספקים ויזמים •
 הכנת תכניות עבודה לחברה, פיקוח ובקרה על ביצוען -בהתאם להנחיות הדירקטוריון   •

 .בתחומי המים והביוב פרויקטיםניהול וליווי  •
גיוס כספים מגורמים מממנים )משרדי   ניהול תקציב החברה ובקרתו, ניהול מערך גבייה,   •

 .ב"ממשלה, בנקים וכיו
 ניהול תוכנית ההשקעות של התאגיד  •
 הול מכרזים עריכת וני  •
 ניהול משא ומתן עם קבלנים וספקים  •
 לאספקת שירותי מים וביוב לצרכנים  התאגידאחריות לפעול באמצעות   •

 כישורים ודרישות לתפקיד 

 :תושב ואזרח ישראל שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים

הוא בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות הבאים: כלכלה, מינהל עסקים, משפטים,  .1

 ראיית חשבון ,הנדסה.   

סיון מצטבר של עשר יהוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל נ  .2

 שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: 

היקף    )א( בעל  תאגיד  של  העיסקי  הניהול  בתחום  בכיר    בתפקיד 
 עסקים משמעותי; 

הציבורי     )ב( בשירות  בכיר  בתפקיד  או  בכירה  ציבורית  בכהונה 
 בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים;

 בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.    )ג(

 

 

 

 

 



 

 

 הערות 

מה לפי סעיף  בהתאם להוראות הדין, טעון מינויו של המנכ"ל אישור הועדה לבדיקת מינויים שהוק 

ב' לחוק החברות הממשלתיות. תנאי העסקה יקבעו בהתאם למסגרת המאושרת על ידי הממונה    18

 .על תאגידי המים והביוב והממונה על השכר במשרד האוצר ויעוגנו בחוזה אישי

 .  מודעה זו מופנית לגברים ונשים כאחד

 

 מועמדות:  תגשה

בתוכם   הכוללים  מודפסים,  חיים  קורות  הבאים:  המסמכים  את  להגיש  מתבקשים  המועמדים 

 פרטים ליצירת קשר )טלפון וכתובת דוא"ל(, תעודות המעידות על השכלה, ניסיון בעבודה והמלצות.  

לתיבת המכרזים   שבמשרדי   במעטפה סגורה כתוב עליה ) משרת מנכ"ל(     את המסמכים יש להגיש

 .   16000נצרת    וב רואוס אלגבאל , מעל קופת חולים כללית ג'  התאגיד ברח

 .  14:00עד השעה      13.7.2021אחרון להגשת מועמדות  מועד 

מתאימים ביותר לאור התרשמותה על  כ  ועדת האיתור תזמין לראיונות את המועמדים שיראו לה
המועמדים המתאימים למבחנים במכון  הוועדה תהיה רשאית לשלוח את     .פי המסמכים שיוגשו לה

 .מובהר בזה כי החברה רשאית שלא להתקשר עם אף אחד מהמועמדים  .השמה

 

בע"מ                                                                                                                     נצרת  הרי   תאגיד 
מרואת                                                                                                                      ראיק 

 יו"ר הדירקטוריון                                                                                                                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 נוסח שאלון -נספח ב

 

 טופס הגשת מועמדות ושאלון למועמד לתפקיד מנכ"ל תאגיד הרי נצרת 

 

 חלק ראשון: הסבר והנחיות למועמדים

 

 מסירת מידע לפי חוק חופש המידע  .1

 המועמד מביע הסכמה למסירת מידע שנמסר במסגרת התשובה לשאלון זה,   -בהגשת המועמדות  .1.1

 בכפוף לסייגים שבחוק חופש המידע.   

 בהינתן האמור, החברה תשמור על סודיות הפונים.   .1.2
 

 השאלון. לתשומת ליבך, מוטלת עליך החובה לעדכן פרטים שנמסרו על ידך, אם חל בהם שינוי לאחר מילוי  .2
 

 כל האמור בשאלון זה בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה.  .3
 

נא להקפיד לענות על כל השאלות במקומות המיועדים לכך, ולא להפנות לקורות החיים. כאשר התשובה שלילית,  .4
ואה, או שאין מה לפרט, יש לציין זאת במפורש. אם במקום המיועד לתשובתך אין די כדי להשיב על התשובה במל

ניתן לצרף מסמך בו נכללת יתרת התשובה, ובלבד שצוין ליד השאלה כי קיים מסמך נוסף, ובמסמך עצמו צוין  
 במפורש לאיזו שאלה הוא מתייחס.  

 

 הוועדה עשויה ורשאית להיעזר, לפי שיקול דעתה, בכל מידע נוסף על זה שנמסר על ידי המועמד.   .5
 

של מי שהגיש שאלון שמולא באופן חלקי או שלא צורפו אליו תעודות כנדרש.   הוועדה רשאית שלא לדון במועמדותו .6
מלאה,  בצורה  השיבו  שלא  מועמדים  מידע.  להשלמת  ו/או  להבהרות  למועמדים  לפנות  מחויבת  איננה  הוועדה 
לוקחים על עצמם את הסיכון הכרוך בכך, לרבות כל סיכון של אי בהירות בתשובה ו/או קבלת החלטה בהתבסס 

 המענה החלקי שניתן.  על 
 

 נא למלא את השאלון בעברית, בדפוס בלבד.   .7
 

   –יש לצרף לשאלון  .8

 קורות חיים מעודכנים בעברית. ✓
 תעודות המעידות על השכלה, לרבות תעודות שקילות והסמכות קיימות.  ✓
 אישורים המעידים על הניסיון התעסוקתי של המועמד.   ✓
)כממליצים ניתן להעביר שמות של מנהל/ת שלך היום או בעבר. יש לציין: שם,   –שמות שני ממליצים לפחות   ✓

 תפקיד, מקום עבודה וטלפון ליצירת קשר(. 
 

 כל מסמך אחר המתבקש בשאלון.   ✓
 



 

 

)סרוק עם חתימת   המלא   .9 השאלון  את 
יש   לו  וכל המסמכים הנלווים  להגיש במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במשרדי התאגיד  המועמד( 

 .  16000רואוס אלגבאל מעל קופת חולים כללית ג' נצרת    ברחוב

 

 אני מציג/ה בזאת את מועמדותי למשרת מנכ"ל תאגיד הרי נצרת . 

 אני מאשר/ת שקראתי את ההסברים וההנחיות דלעיל.

 

  חתימה:_______________  שם מלא:_________________   תאריך:_________ 



 

 

 שאלון : שני חלק

 פרטים אישיים  .1

 
 שם משפחה בלועזית:  ________________    ________________  משפחה: שם 

 שם פרטי בלועזית:      ________________     ________________  שם פרטי:
 

      _____________________________: מין   _______________   : זהות תעודת

     ________________  :לידה תאריך
 

 ___________________________ : מספר   _____________________ :רחוב

 ____________________________  .:ד.ת   __________________  :יישוב/עיר

         _____________________  :מיקוד

 
        ________________________  :נייד טלפון   _________________  :בבית טלפון

 _____________________  :אלקטרוני דואר   _________ _____________ :פקס
 
 

 לא ___ /  כן ___?  ישראל אזרח הינך האם

 לא ___ /  כן ___?  ישראל תושב הינך האם
 
 

 לא ___ /  כן ___?  כעת עובד הינך האם

 אתה  ממתי  או/ו   לאחרונה  עבודתך  סיימת  מתי  ציין   נא  –   עובד  שאינך  ככל
 _____________________________________________ בחופשה

 
    _____________________________________ :נוכחי עבודה  מקום

       ______________________(: ושנה  חודש) תפקיד קבלת תחילת מועד

         בעבודה: _______________________________________  תפקיד

 

 השכלה  .2

 .  הרלוונטיות התעודות כל את וצרף  הנדרש המידע כל את השלם נא

 לצרף   יש,  ל" מחו  גבוהה  להשכלה  מוסדות  של  בארץ  שלוחות  מטעם  או  ל" מחו  אקדמי  תואר  של  במקרה

 .בארץ החינוך במשרד תארים להערכת האגף מטעם שקילות תעודת

  המוסד   שם  ההשכלה   סוג 
 ומקומו 

חוג התואר/  
 ההסמכה 

 /התואר סוג
 התעודה 

 נא – קיבלת לא אם)

  ללא במפורש לציין
 (תעודה/תואר

  שנות   מספר 
 לימודים 

קבלת    שנת 
התואר/  
 ההסמכה 

      

      



 

 

      

      

 
 

 

 

 

 ניסיון מקצועי  .3

 
 פירוט הניסיון הנדרש במכרז

 

  לפחות שנים חמש של מצטבר נסיון בעל שהוא או, מאלה באחד לפחות שנים חמש של ניסיון בעל

 :מאלה יותר או בשניים

 ; משמעותי עסקים היקף בעל תאגיד של העיסקי הניהול בתחום  בכיר בתפקיד   (א)

 , מסחריים, כלכליים בנושאים הציבורי בשירות  בכיר בתפקיד או בכירה ציבורית בכהונה   (ב)

 ; משפטיים או ניהוליים

 .החברה של העיקריים עיסוקיה בתחום  בכיר  בתפקיד    (ג)

 

 : יובהר

 אגף מנהל /ל" לסמנכ מקביל תפקיד או אגף מנהל או  ל" סמנכ או  ל" יחשב: מנכ בכירתפקיד 

 מקבילה(  דרגה או) ומעלה אלוף סגן דרגת  – וההצלה הביטחון בזרועות תפקיד בעל

 מיליון ₪ לפחות  20מחזור הכנסות שנתי של  – היקף עסקים משמעותי

 

 נא פרט את הניסיון המקצועי כנדרש בטבלאות שלהלן וצרף אישורים המעידים על הניסיון המקצועי.  

 

 ניסיון תעסוקתי בתחום הניהול העסקי  3.1

 

תחום   שם הארגון 
העיסוק של  

 הארגון 

התפקיד בו  
 סיון י נצבר הנ 

מיקום  
בהיררכיה  
 הארגונית 
 )למי כפוף( 

תאריך התחלה  
וסיום  

 )חודש/שנה( 

מחזור  
   הכנסות שנתי 
 )במיליוני ₪( 

מספר  
העובדים  

 בארגון 
 
 

מספר  
העובדים  

 ך בניהול 

     

  ___/___/___ 

 עד

  ___/___/___ 

   



 

 

     

  ___/___/___ 

 עד

  ___/___/___ 

   

     

  ___/___/___ 

 עד

  ___/___/___ 

   

     

  ___/___/___ 

 עד

  ___/___/___ 

   

 הציבורי ניסיון תעסוקתי בשירות  3.2
 

  בכיר   תפקיד  הציבורי    הגוף   שם 
  הציבורי   בשירות 
,  כלכליים   בנושאים 

,  מסחריים 
  או   ניהוליים 
  יש )   משפטיים 

 הניסיון(   את  לפרט 

  התחלה   תאריך  דרגה 
 ( שנה / חודש )   וסיום 

מספר העובדים  
 בארגון 

 

מספר העובדים  
 ך בניהול 

    

  ___/___/___ 

 עד

  ___/___/___ 

  

    

  ___/___/___ 

 עד

  ___/___/___ 

  

    

  ___/___/___ 

 עד

  ___/___/___ 

  

    

  ___/___/___ 

  



 

 

 עד

  ___/___/___ 

 

 

 ניסיון תעסוקתי בתאגיד מים וביוב 3.3

 
 לא ___ /  כן ___ האם אתה בעל ניסיון תעסוקתי בתאגיד מים וביוב?  

 
 אנא פרט: באיזה תאגיד, מה היה תפקידך, תאריכי התחלה וסיום התפקיד.   –אם כן 

 
 ____________________________________________________________________ 

 
 _____________________________________________________________________ 

 
________________________________________________ _____________________ 

 
 ______________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________ 
 

 ממליצים  .4

 אנא פרט/י שמות של לפחות שני ממליצים שהיו או הינם מנהלים שלך:  
 

 טלפון  מקום העבודה  תפקיד  שם פרטי  שם משפחה 
     
     
     

 

 

 )מעבר לפנייה לממליצים ברשימה(?   אם ברצונך לשמור את מועמדותך בדיסקרטיות ה  .5

 כן ___ / לא ___ 
 

 

 זיקה לחברה  .6

 בסעיף זה בקשר אליך, בקשר לבן משפחה ובקשר לגוף שיש לך קשר אליו. נבקשך להשיב על השאלות  

 לעניין זה: 

 בן זוג, הורה, אח, צאצא, צאצא של בן זוג או בן זוג של כל אחד מאלה. -  בן משפחה

תאגיד או גוף שאתה הוא בעל המניות, דירקטור או עובד בו או שאתה נותן לו   - גוף שיש לך קשר אליו 

 ייצוג.  שירותי ייעוץ או

האם יש לך קשר אישי )לרבות קשר משפחתי( או עסקי או אחר לחבר דירקטוריון בחברה ו/או   .6.1



 

 

בכיר   בחברה?  לעובד 

 אם כן, אנא פרט/י כן ___ / לא ___ 

 _____________ ______________________________________________________ 

 

יחסי כפיפות במסגרות אחרות? האם   .6.2 האם מתקיימים בינך לבין חבר דירקטוריון/עובד בחברה 

אתה מכהן כהונה משותפת בארגונים אחרים עם חבר דירקטוריון/ עובד בחברה? האם מתקיימים  

 ביניכם קשרים עסקיים או זיקות אחרות? 

 אם כן, אנא פרט/י ___ / לא ___   כן 

 _____________ ______________________________________________________ 

 

 האם אתה עוסק בתחום עיסוקה של החברה?   .6.3

 ם כן, אנא פרט/יא כן ___ / לא ___ 

 _____________ ______________________________________________________ 

 

אשר עלול לגרום לחשש לניגוד עניינים או משוא פנים בין החברה ואיזה  האם קיים קשר אחר  .6.4

 מתחומי פעילותה לבינך או למי שקשור אליך?

 ם כן, אנא פרט/יא כן ___ / לא ___ 

 _____________ ______________________________________________________ 

 הליכים משפטיים  .7

נגדך, או הרשעות קודמות שטרם נמחקו )למעט עבירות תעבורה  אם יש תיק פלילי תלוי ועומד  ה 7.1

 קלות, דו"חות חניה וכד'(?

 ם כן, אנא פרט/יא כן ___ / לא ___ 

 _____________ ______________________________________________________ 

 

 ? האם מתקיימים נגדך הליכים משמעתיים או שהורשעת בעבירות משמעת על ידי גוף משמעת 7.2

 ם כן, אנא פרט/יא כן ___ / לא ___ 

 _____________ ______________________________________________________ 

 

             

 הצהרות  .8

חיי,  הנני   8.1 בקורות  האמור  לרבות  האיתור  לוועדת  שמסרתי  המידע  כל  כי  ומאשר/ת  מצהיר/ה 

 אמת, נכון ומדויק. השכלתי, הניסיון הנדרש וכל מידע אחר שמסרתי הינו 

כי מסירת פרטים לא נכונים, לרבות חלקיים, עלולה להביא לפסילת מועמדותי למשרה,  ידוע לי   8.2

 .  בתאגיד, עלולה להביא להפסקה מיידית של עבודתי בתאגיד הרי נצרתובמקרה בו אתחיל לעבוד 

 אני מאשר/ת כי ידוע לי:  8.3



 

 

האיתור  כי  8.3.1 ועדת 

 ו והחברה אינה מחויבת לבחור במועמד כלשהו.אינה מחויבת להמליץ על מועמד כלשה

אכהן בו במשרה מלאה, ולא אוכל לעבוד בכל מקום עבודה   - כי אם אבחר לתפקיד   8.3.2

 אחר. 

שכרי ותנאי עבודתי יהיו כפופים למקובל בחברה ממשלתית   -כי אם אבחר לתפקיד   8.3.3

 עפ"י הוראות רשות החברות ובאישור הדירקטוריון. 

 המיותר(   )מחק את הנני מצהיר/ה כי:   8.4

מנכ"ל תאגיד הרי אין ניגוד עניינים בין ענייני האישיים ועיסוקי האחרים לבין תפקיד   8.4.1

 . נצרת

כיום קיים חשש למצב של ניגוד עניינים בין ענייני האישיים ועיסוקי האחרים לבין  8.4.2

, ואולם אם אבחר לתפקיד  אדאג להסיר חשש לניגוד   מנכ"ל תאגיד הרי נצרתתפקיד  

 ופן כדלקמן:  ענייניים זה בא

 ___________________________________________________________ _

_______________________________________________ ___________ 

ניגוד עניינים כאמור בעתיד   8.5 ייווצר  ולפעול לפי הנחיות    - אם  אדאג להודיע על כך מיד לחברה, 

 היועץ המשפטי של החברה.

ל מניעה בדין שבגינה לא אוכל להיבחר לתפקיד מנהל/ת אגף בחברה או לכהן  איני יודע/ת על כ 8.6

 בתפקיד זה. 

אני מאשר/ת, מודע/ת ומסכים/מה לכך שוועדת האיתור איננה מחויבת לשמירת סודיות אל מול   8.7

 ממליצים שפרטיהם נמסרו על ידי בטופס זה.  

ידי בסעיף  אני מבקש/ת כי אם תחליט הועדה לפנות לאנשי קשר ולממליצים של 8.8   4א צוינו על 

לעיל, תינתן לי הודעה על כוונה כזו מראש ותינתן לי אפשרות להציע ממליצים אחרים או להסיר 

 . את מועמדותי

 במידה והינך מוותר/ת על בקשה זו, הינך מתבקש/ת למחוק סעיף זה(.     - )לבחירת המועמד/ת  

  7ו    6אני מודע/ת לכך כי בהתקיים אחת או יותר מהנסיבות אשר הפירוט שלהן נדרש בסעיפים   8.9

ולאחר  דעתה  שיקול  פי  על  מועמדותי,  לפסול את  הוועדה רשאית  השאלון תהיה  בטופס  לעיל 

 שניתנה לי זכות הטיעון.  

כאשר היא נדרשת אני מודע/ת לכך שבכפוף לתנאים הקבועים בחוק, חובה על חברה ממשלתית,   8.10

לעשות כן, לשקול למסור מידע שנמסר על ידי בשאלון זה, כולו או מקצתו, וזאת בשל אינטרסים 

ציבוריים. בחתימתי על השאלון, אני נותן/נת את הסכמתי כי אם אבחר לתפקיד, עשוי להימסר, 

 אם יתבקש, המידע המצוי בטופס המועמדות.

לרבות טופס שאלון זה כשהוא מלא על ידי בדקתי    אני מאשר כי בטרם הגשת מסמכי המועמדות 8.11

 את כלל העדכונים, וההבהרות להליך זה באתר החברה. 



 

 

     
 חתימה  שם  תאריך

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ניקוד המועמדים  -נספח ג

 

 

 הצעה לניקוד המועמדים –משרת מנכ"ל תאגיד הרי נצרת 

 

( ניתן למועמדים על פי עמידתם ביתרונות המכרז/ מאפיינים קשיחים של כל מועמד    60הניקוד 

 נקודות(.   40למועמדים שיגיעו לשלב זה )  –נקודות( וכן כחלק מתוצרי האבחון 

 

 הנקודות:  60להלן הצעתנו לחלוקת 

 נקודות 5 בעל/ת תואר שני/ תואר נוסף •

 שנים    5נקודות בעבור כל שנת ניסיון של מעל  3  ניסיון מקצועי רלוונטי   •

 נקודות(  15)מקסימום  

 נקודות  10 ניסיון בעבודה מול המגזר הערבי •

 נקודות.  10 ניסיון מקצועי בתאגיד מים וביוב  •

    15  ניסיון וידע פיננסי •

  נקודות 5 ניסיון בעבודה מול ומתוך המגזר הציבורי  •

 שנים(.  3)מעל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


