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 הזמנה להגשת מועמדות להשתתפות נציגי ציבור בוועדות בחינה

 למכרזי כוח אדם של המועצה המקומית קרית ארבע

מזמינה בזאת מועמדים הרואים עצמם כמתאימים ועומדים המועצה המקומית קרית ארבע , בהתאם לתקנות העיריות •
 להגיש מועמדות להשתתפותם כנציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כוח אדם של המועצה.בתנאי הסף המוגדרים להלן, 

נציגי ציבור אשר תפורסם באתר האינטרנט של  5לתקנות הנ"ל, בכוונת המועצה לגבש רשימה של לפחות  22על פי תקנה  •
 ועצה.המ

 השתתפות נציגי הציבור שייבחרו בוועדות הבחינה תהא לפי ההרכב הקבוע בדין. •

 .08:30-16:00וכי זמינות המועמדים נדרשת בין השעות  השתתפות בוועדות הבחינה הינה בהתנדבות ללא תמורה כספית. •

 :על המועמד לעמוד בתנאי הכשירות הבאים

 .קרית ארבע תושב הרשות המקומית •

וככל הניתן שהשכלתו שווה  שנות לימוד לפחות. )רצוי בעל השכלה אקדמית 12בעל תעודה תיכונית המעידה על היותו בוגר  •
 לפחות להשכלה הנדרשת במכרז(

בעל ניסיון  / ומיון עובדים גיוס / בעל ניסיון של שנתיים לפחות באחד או יותר מהתחומים הבאים: ניהול משאבי אנוש •
 מי.מקצועי בתחום המשרה המוכרזת או בתחום השלטון המקו בעל ניסיון /ניהולי בכיר של שלוש שנים לפחות /פיקודי

  .לשמש כנציג ציבור אינו פושט רגל ו/או לא הורשע בעבירה שמפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה אינו ראוי  •

 יום סיום כהונתו.שנים ברציפות וטרם חלפה שנה מ 4אינו נכלל ברשימת נציגי ציבור במשך  •

 רשות המקומית, או שטרם חלפו שישה חודשים מיום סיום כהונתו.ב , מתנדב או נבחר ציבוראינו עובד •

אין לו זיקה אישית, פוליטית או כלכלית לראש הרשות המקומית או לעובד שדרגתו אחת משתי הדרגות הגבוהות ביותר  •
יפין באופן תדיר במצב של ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו בוועדת ברשות המקומית או שהוא עלול להימצא במישרין או בעק

 להלן. 3הבחינה לבין עניין אישי אחר או תפקיד אחר שלו או של קרובו כמפורט בסעיף 

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

 אופן הגשת המועדות:

תחת  -ניתן למצוא באתר האינטרנט של המועצה  ת השאלוןא) ולחתום עליו בפני עו"ד מלא שאלון/ תצהירעל המועמד ל •
 (.או במשרדי משאבי אנוש במועצה - הלשונית "דרושים"

דות את המסמכים הנ"ל: צילום ת.ז, קורות חיים, העתק תעודות השכלה, טופס השאלון וכל מיש לצרף להגשת המוע •
 נוספת.אסמכתא רלוונטית 

 kiryat4.org.ilk4@יש לשלוח את כל המסמכים הרלוונטיים לדוא"ל  •

 הליך הבחירה:

הוא עומד בדרישות שנקבעו בתקנות  כשירות המועמד תיבחן ע"י יועמ"ש המועצה אשר יוודא כי בהתאם לתצהיר המועמד  •
 וכי אין מניעה ממינוי המועמד לנציג וועדת הבחינה.

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפנות למועמדים להבהרות ו/או בקשה לפרטים נוספים, לרבות השלמת מסמכים  •
 ומסירת מידע נוסף, הצעות וכד'.

שות המקומית ודבר המינוי יפורסם באתר הרימונו ע"י ויזומנו לשיחה מקדימה רק מועמדים העומדים בכל תנאי הסף  •
 האינטרנט של המועצה.

 המכרז מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינו לנשים וגברים כאחד

 תינתן העדפה לשייך לקבוצה הזכאית לייצוג הולם ובהתאם לכללים הקבועים בתקנות

 התאמות למשרה זכותו של מועמד בעל מוגבלות לקבל

 www.kiryat4.org.ilהמידע המלא והמחייב נמצא באתר האינטרנט של המועצה 
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