
 דרוש/ה מנכ"ל/ית בע"מ  בנימין כלכליתלחברה  
 

בנימין   "   בע"מחברה כלכלית מטה  הינה  ההחבר)להלן:  עירונית המצויה בבעלות  "(  המועצה  חברה 
בנימין מטה  של  )   האזורית  הארוכה  כזרוע  לשמש  בינוי  ותפקידה  המועצה,  פיתוח  בתחום  המועצה 

   מוסדות ציבור, ביצוע פרויקטים עירוניים ועוד.
 
 . חברההלמשרת מנכ"ל מועמדים  מטעםהצעות   מבקשת בזה רהחבה

 דרישות סף לתפקיד: 

 רשאים להגיש מועמדות: 

 הבאים:  המצטבריםנתקיימו בו התנאים  אשרישראל  ואזרח תושב  .1

 

כלכלה,   1.1 הבאים:  המקצועות  מן  באחד  אקדמי  תואר  עסקיםבעל  ראיית  מינהל  משפטים,   ,
תואר אקדמי אחר בתחום עיסוקה העיקרי    ודה או , לימודי עב הנדסה,  מינהל ציבוריחשבון,  

 של החברה.  

 

 מאלה: אחד שנים בלפחות  5של לפחות  בעל ניסיון מצטבר 1.2

 

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

הכפוף ישירות למנכ"ל  תפקיד אחר  או  מנכ"ל, סמנכ"ל -"תפקיד בכיר" -לעניין ס"ק זה 
 על ידי ועדת הבחינה. שיימצא בכיר 

 מלש"ח  ₪ ומעלה.  40תאגיד בעל מחזור כספי שנתי של    -"היקף עסקים משמעותי"

בכהונה ציבורית או בתפקיד בשירות הציבורי בנושאים כלכליים/ מסחריים/ניהוליים  .ב
 . או משפטיים

 :"כהונה ציבורית או תפקיד בשירות הציבור" -לעניין ס"ק זה 

הבי מזרועות  למועמד  ומעלה,    –  צה"ל  –טחון  ביחס  אלוף  סגן  בדרגת  קצין 
דרגה מקבילה לדרגת    –  שאר כוחות הביטחוןדרגת סגן ניצב ומעלה,    –משטרה  

ניהולי בנושאים כלכליים,   סגן אלוף ומעלה בצה"ל כשהניסיון הוא בעל תוכן 
 ניהוליים, מסחריים, או משפטיים. 

שמתח הדרגות שלו  בתפקיד בשירות הציבורי    -ביחס למועמד מעובדי המדינה
המדינה  ומעלה  41-43הינו   בשירות  הדרגות  דרגות    בסולם  למתח  מקביל  )או 

והניסיון הוא בעל תוכן ניהולי בנושאים כלכליים, ניהוליים, מסחריים, או    זה(
 משפטיים. 

ל מביחס  או  מועמדים  ממשלתי  תאגיד  או  עירוני  תאגיד  או  מקומית  רשות 
נכ"ל או סמנכ"ל או תפקיד  מ–יבוריים(  תאגידים צ  –תאגיד סטטוטורי )להלן  

מקביל הכפוף ישירות למנכ"ל, כאשר הניסיון הוא בעל תוכן ניהולי בנושאים  
 כלכליים, ניהוליים, מסחריים או משפטיים. 

 . בתחום עיסוקיה העיקריים של החברהבתפקיד בכיר  .ג
 

קיד אחר מנכ"ל, סמנכ"ל, כפוף ישירות למנכ"ל או תפ  -"תפקיד בכיר"  -לעניין ס"ק זה
 שיימצא בכיר על ידי ועדת הבחינה.

זה ס"ק  החברה"  -לעניין  של  העיקריים  עיסוקיה  פרוי  -"תחום  וביצוע  קטים ניהול 
 . שונים בתחום התשתיות והבינוי

אם הוא בעל ניסיון של    1.1במקרים חריגים, ניתן לבחור במי שלא מתקיים בו התנאי שבפסקה   .2
או בכהונה כאמור בסעיף   בעלי    5  םשמתוכ  1.2עשר שנים לפחות בתפקיד  בגופים  שנים לפחות 

החברההיקף   של  מזה  נופל  מיוחדים  ו ושו  שאינו  נימוקים  שקיימים  אישרה  הבחינה  עדת 
 לבחירתו. 

 

 



 :יתרון יינתן למועמדים הבאים

מול משרדי ממשלה  מוכח  ניסיוןבעלי   .א ו/או  עם  ניסיון מוכח בעבודה    או  בעבודה 
 השנים האחרונות.   5רשויות מקומיות במהלך עבור 

 פיתוח. וה  ם בתחום הבינויפרויקטי  ייזום או ניהול שלניסיון מוכח ב  בעלי .ב

 . נסיון בהובלת חדשנות/ יזמות/ רפורמות בקנה מידה משמעותיבעלי   .ג

 עובדים.  5בעלי ניסיון בניהול ישיר של לפחות  .ד

ב  יבעל .ה בעליניסיון  בגופים  בכירים  תפקידים  של    מילוי  שח מ   100תקציב    יליון 
 ומעלה. 

 

 כללי והגשת המועמדות: 

• " טופס  באמצעות  תהא  מועמדות  מנכ"ל"הגשת  לתפקיד  המועמד  למילוי  יימצא    שאלון  אשר 
תחת   tps://binyamin.org.il/bids/ht מועצה אזורית מטה בנימין בכתובת   של    באתר האינטרנט

ח וכל  ומצורפים אליו קו"כשהוא מלא וחתום    ומודעות דרושים  לשונית מכרזים<מכרזי כוח אדם
 (.טפסי המועמדות-)להלןהאישורים, התעודות והמסמכים המבוקשים 

למסור   • יש  המועמדות  טפסי  בלבדאת  ידני  סגורהבאופן  אחת  במעטפה   ,  " יצויין  "לועדת  עליה 
למסור ידנית בלבד עד ליום יש  מועמדות לתפקיד מנכ"ל חברה כלכלית מטה בנימין"    -חינההב

אנוש    12:00בשעה    07.06.22 משאבי  אגף  אצל  במשרדי  אסייגבמועצה  מועצה   דנה  בכתובת 
בנימיןאז מטה  בנימיןורית  שער  התעשייה  איזור  יימסרו  .  ,  שלא  או  ידנית  ימסרו  שלא  פניות 

 לא יידונו.  -םמוריבהתאם למועדים הא

נוספים   • ופרטים  הבהרה  אצל  שאלות  לקבל  בריטשטיין ניתן  יניב  במייל    עו"ד 
 yanivb@meitar.com  .מענה לשאלות יפורסם באתר האינטרנט של החברה 

נוספים • קשר  לאנשי  ו/או  לממליצים  לפנות  הזכות  את  לעצמה  שומרת  הבחינה  עול  ולפ  ועדת 
שיתקבל   מידע  לכל  ביחס  נדרש  ומידע  חסרים  מסמכים  השלמת  הבהרה,  למתן  ו/או  לאימות 

 במסגרת הגשת המועמדות. 

המועמדים המתאימים ביותר שעמדו בתנאי הסף ובדרישות    10רשאית לזמן את    בחינהועדת ה •
 . התפקיד והם עונים על מירב הדרישות הנוספות

 שתמש בשירותי חברת השמה לצורך מיון המועמדים. ת להועדת הבחינה שומרת לעצמה את הזכו •

המודעה • נוסח  את  למצוא  למועמד  ניתן  השאלון  של    ואת  האינטרנט  האזורית  באתר  המועצה 
 מטה בנימין בכתובת האמורה לעיל. 

 . מודעה זו מופנית לגברים ונשים כאחד       

 

 בברכה, 

 הדירקטוריון  ישראל גנץ, יו"ר

 בע"מ  יןבנימחברה כלכלית מטה      
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