
 בית שמשריית יע

 קול קורא
 

 נציגים מקרב הציבורלכהונה כהודעה על איתור מועמדים 
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 כללי .1

 כשירים ומתאימים( מעוניינת לאתר מועמדים אשר ה"י"העיר)להלן:  בית שמשרית יע .1.1

 .בועדת בחינה לקבלת עובדיםלהתמנות כנציגים מקרב הציבור 

 המדובר בתפקיד התנדבותי אשר אין כל שכר או תמורה בצידה. .1.2

 על המועמד להיות זמין ולהשתתף מעת לעת בועדות קבלה לקבלת עובדים. .1.3

 תנאי הסף להגשת מועמדות .2

 תושב העיר בית שמש. .2.1

 אינו עובד עירייה. .2.2

מהותה או נסיבותיה אינו ראוי אינו פושט רגל ו/או לא הורשע בעביר שמפאת חומרתה,  .2.3

 לשמש כנציג ציבור.

לא שימש כפעיל מפלגתי במערכת הבחירות האחרונה ואינו רשום כחבר במכרז מפלגה  .2.4

 שהתמודדה בבחירות לרשות.

אין כל מניעה מבחינת כללי ניגוד העניינים או מניעה אחרת להשתתפותו של נציג הציבור  .2.5

 בוועדה.

 מאלה: אחדואר ראשון( ובנוסף הינו בעל השכלה אקדמאית )לפחות ת .2.6

 בעל ניסיון מקצועי של שלוש שנים לפחות בתחום המקצועי השייך לתואר האקדמי. .2.6.1

 בעל ניסיון פיקודי של שלוש שנים לפחות בכוחות הביטחון. .2.6.2

 בעל ניסיון של שלוש שנים בניהול משאבי אנוש או מיון עובדים. .2.7

 המועמדים בדיקת התאמת .3

 המועמד תיעשה על ידי היועץ המשפטי לעירייה.בדיקת התאמת  .3.1

העירייה שומרת על זכותה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להזמין את המועמדים לראיון  .3.2

 אישי.

 

 הגשת מועמדות

 בית שמשהאינטרנט של עיריית אתר מלהוריד  ניתן אותו על כל מועמד למלא טופס שאלון .3.3

קול קורא  " מכרזים תחת הכותרת:  http://www.betshemesh.muni.ilבכתובת 
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, את כל המסמכים הנדרשיםלו ולצרף המפורטים בו  הפרטיםכל את  בשאלוןלמלא יש  .3.4

 שאלון.ההוראות הקבועות בעפ"י הכל 

יגיש  ובנוסף למסמכים הנדרשים ע"י השאלוןלצורך הגשת מועמדות,  – מסמכים נלווים .3.5

 וצילום ת.ז. כולל ספח הכתובת הרשומה. חייםקורות מסמך מרכז של  בנפרדכל מועמד 

 לתמוך בהתאמת המועמד למינוי, לרבות המלצות. שיש בו כדימסמך ניתן לצרף כל  .3.6

 כללי .4

 מודגש בזה:
 לעיל.כי הינו עומד בתנאי הסף הקבועים המציע מצהיר ם הגשת הצעתו בעצ .4.1

במילוי שאלון ע"י המועמד ו/או בהגשת מועמדות ע"י מועמד אין בפרסום הודעה זו או  .4.2

את העירייה בכל אופן שהוא ו/או לגרוע מזכותה לערוך איתור של מועמדים בכדי לחייב 

 .גם בדרכים אחרות מתאימים

סמנכ"ל העיריייה, מר דוד סיטבון או במסירה אישית לכל המסמכים יש להעביר במייל את  .4.3

 לפי הפרטים דלהלן:

 ;davids@bshemesh.co.il:דוא"ל  לכתובתב

, 4רבין שד' .  כתובת: בית שמש עירייתב 3בקומה  זכירות העירייהמל במסירה ידנית:

 09:00-13:00ה', בין השעות  –בימים א'  ;02-9909807טלפון:  Cקניון נעימי בניין 

ועדת בחינה נציג מקרב הציבור בכמועמדות לכהונה "במעטפה סגורה עליה יצויין: 

 ומספר תעודת הזהות של המועמד. "לקבלת עובדים

. (ועד בכלל) 12:00בשעה   2.6.16 עד לתאריך19.5.16 ניתן להגיש מועמדות החל מתאריך  .4.4

 יובאו לבחינה.לא  –עד למועד הנקוב לעיל ם אשר לא יגיעו מסמכי

דיני המכרזים במפורש או עליו ולא יחולו  מכרזמהווה  אינהמפורש בזאת כי מסמך זה  .4.5

 במשתמע.

בכל מקום בו הכתוב הוא בלשון זכר, הכוונה היא קול קורא זה מיועד לגברים ונשים כאחד,  ו .4.6

 גם בלשון נקבה.
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