
 
 
 
 
 
 

 

 

באשכול רשויות  קול קורא להשתתפות נציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כוח אדם

 גליל מערבי 

 

מבקש לקבל הצעות של מועמדים המעוניינים לכהן כנציגי ציבור בוועדת   גליל מערביאיגוד ערים אשכול רשויות  

 .אשכולבחינה למכרזי כוח אדם ב

 

 מהו אשכול רשויות? 

וקם כדי לעודד פיתוח אזורי וקידום שיתופי פעולה, בנושאים שונים, בין הרשויות המקומיות  שהאיגוד ערים מיוחד 

 .  החברות בו. האשכול מבוסס על התאגדות וולונטרית של רשויות מקומיות שכנות

 והן:  הגליל המערבירשויות מקומיות מאזור  13חברות   גליל מערביבאשכול רשויות  

 . , מעלות תרשיחאעכו, נהריה ות:עירי •

   חורפיש, מגדל תפן, בית ג'אן.כפר ורדים, פסוטה, מזרעה, שלומי, מעיליא,  ת:מועצות מקומיו •

 מטה אשר, מעלה יוסף.  :מועצות אזוריות •

 

 על המועמדים לעמוד בתנאים הבאים:

עכו, עיריית נהריה, עיריית מעלות תרשיחא, מועצה עיריית    –החברות באשכול    ת מקומיתיותושב רשו .1

מועצה מקומית כפר ורדים, מועצה מקומית פסוטה, מועצה  מקומית שלומי, מועצה מקומית מעיליא,  

, מועצה מקומית בית ג'אן, ןפמקומית מזרעה, מועצה מקומית חורפיש, מועצה מקומית תעשייתית ת

 . יוסףמועצה אזורית מטה אשר, מועצה אזורית מעלה 

 .האשכול תיורשובאו עובד האשכול ת יורשוה באינו חבר מועצ .2

אינו פושט רגל ו/או לא הורשע בעבירה שמפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה אינו ראוי לשמש כנציג   .3

 ציבור. )*( 

 באף אחת מהרשימות.האשכול ת יומועצת רשואחת מלא הופיע ברשימת המועמדים ל .4

ואינו רשום כחבר במרכז  האשכול  ת  יובמערכת הבחירות האחרונה שנערכה ברשולא שימש כפעיל מפלגתי   .5

 . האשכול תיומפלגה שהתמודדה בבחירות ברשו

 אין כל מניעה מבחינת כללי ניגוד העניינים או מניעה אחרת להשתתפותו של נציג הציבור בוועדה.  .6

 גבוהה. בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה  .7

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 מאלה: אחדוהינו 

 בעל ניסיון מקצועי של שלוש שנים לפחות בתחום המקצועי הרחב של התפקיד במכרז שפורסם .1

 בעל ניסיון פיקודי של שלוש שנים לפחות בכוחות הביטחון .2

 בעל ניסיון של שלוש שנים בניהול משאבי אנוש או מיון עובדים .3

 

 . בפני עו"ד על תצהיר יש לחתום ולאחר מכן  בקישור המצורף על המועמד למלא שאלון

 

 .16:00 - 09:00יש לציין כי מדובר בהתנדבות וכי זמינות המועמדים נדרשת בין השעות 

 .14:00בשעה   02110/08/2עד לתאריך יש למלא  הטופסאת 

 

 מועמדים העונים על הדרישות ואשר יימצאו מתאימים על פי שיקול דעתו הבלעדי של האשכול יוזמנו לראיון.

 

 האשכול שומר לעצמו את הזכות שלא למנות אף מועמד, על פי שיקול דעתו הבלעדי. 

 

 eshkolwegalil@gmail.com:  "לדואב  04-9576207טלפון: לפרטים ושאלות 

 

 בברכה,

 

 ית מנכ"ל  – את כהן-לי

 גליל מערבי איגוד ערים אשכול רשויות 

 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc35y3rxP6mMkb97E8zOZQLxj6bdUMRXfTLi16Kmwn1hSnJdg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc35y3rxP6mMkb97E8zOZQLxj6bdUMRXfTLi16Kmwn1hSnJdg/viewform

