
 
 
 

 
 
 

 

 איבים | אור הנר | ארז | ברור חיל | גבים | דורות | יכיני | כפר עזה | נחל עוז | מפלסים | ניר עם | רוחמה | חוות שיקמים 

 SHAAR HANEGEV REGIONAL COUNCIL D.N HOF ASHKELON  78100ד.נ. חוף אשקלון   מועצה אזורית שער הנגב  

 קול קורא להגשת מועמדות

לכהונה בתפקיד דירקטור מטעם הציבור בתאגידים עירונים של 
 -  המועצה האזורית שער הנגב

מתנ"ס שער הנגב , החברה לפיתוח שער הנגב, פארק תעשיות  
 ספירים, האגודה לקידום הספורט

 
מוזמנים להגיש מועמדות במסגרת הליך איתור מועמדים ומועמדות  תושבי המועצה 

נציגי העיריה  )מטעם הציבור לתאגידי המועצה בהתאם להוראות תקנות העיריות 
 "(. התקנות")  2006-, תשס" ו (רוניבתאגיד עי 

לועדה בראשות  ות, יוצגו  מועמדים מתאימים העונים על תנאי הסף הקבועים בתקנ
מליאת  המלצת לר המועצה ויועצת המשפטית של המועצה  מנכ"לית המועצה, גזב

עדה לבדיקת מינויים במשרד הפנים  יידרשו לקבל את אישורה של הוהמועצה ו
 "(. הועדה")

הגשת מועמדות תהווה גם הסכמה של הפונה לתנאי הליך האיתור לרבות פרסום  
 ו.  יד-פרטי המועמד/ת כפי שיובאו על

 :  תנאי הסף לאישור מועמד/ת
השכלה אקדמית באחד מן המקצועות כלכלה, מינהל עסקים, משפטים,   -כלה הש

הנדסה או לימודי עבודה או תואר אקדמי אחר בתחום  ,  ראיית חשבון, מינהל ציבורי
  .עיסוקו של התאגיד

שנים לפחות באחד מאלה א ו שהוא   5של ( לפי החלטת הוועדה)לחילופין, ניסיון 
 :  לפחות בשניים או יותר מאלהבעל ניסיון מצטבר של חמש שנים  

 ; תפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעות .א
בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים   .ב

   ;כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים
 יד. בתחום עיסוקיו העיקריים של התאגבתפקיד בכיר  .ג

יצרף את המסמכים והאסמכתאות הנדרשים, עשויה מועמדותו  לא  שמועמד 
  .שלא להיבחן

 : יש לצרף את המסמכים הבאים
   ;קורות חיים .1
   ;ילום תעודת זהותצ .2
 ; צילום קריא של תעודות המעידות על השכלה בהתאם לתנאי הסף .3

 
נשים לכהונה בדירקטוריון התאגידים, בשים  המועצה מבקשת לעודד בפרט פנייה של  

בתאגידים   המינים  שני  בני  של  לייצוגם  הולם  ביטוי  עם  בקשר  הדין  להוראות  לב 
 .עירוניים

  adasa@sng.org.il דוא"ל:  ,  להדסה קלימילסיוע טכני ופרטים נוספים ניתן לפנות 
 077-9802205טלפון: 
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