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 09/2022-פומביכ"א מכרז 

 דרוש/ה

 . משרה 50%מבקר/ת פנים וממונה על תלונות הציבור במועצה מקומית  תעשייתית מגדל תפן בהיקף 

 
   . 50%  - היקף משרה 

 
  םהרלוונטיינמצאת מול משרדי הממשלה , עם זאת המועצה 2,דירוג המועצה היום הינו דרגה יש לציין  –הערה 

 תושבים(,   10,000)מקבילה לרשויות מעל  3הדרגה לדרגה בתהליך של שינוי  
כי היקף המשרה של המבקר צפוי לגדול בהתאם לתיקון המוצע לתקנות העיריות וכי   מובאים בזאת לידיעתכם

לפחות להיקף המשרה  ,  100%- 50%בין  המשרה  את היקף  להגדיל המועצה תידרשעם כניסת התיקון לתוקף,  
   .המינימלי הנדרש בתיקון בהתאם לגודל 

 
משכר מנכ"ל  בחוזה אישי בכירים בהתאם לדירוג הרשות , ובכפוף לאישור מליאת המועצה ומשרד   80% – שכר

 הפנים.  

 תחילת העסקה :
 כפוף לאישור משרד הפנים . 

 
   כפיפות :

 ראש המועצה  
 

 דרישות התפקיד ותנאי סף:

בעל תואר אקדמי מטעם מוסד להשכלה גבוהה בישראל, או מוסד להשכלה גבוהה בחו"ל שהכיר בו,   .1

שנות   10לעניין זה, מוסד להשכלה גבוהה בישראל, או שהוא עורך דין או רואה חשבון, או לחלופין בעל  

הממונה   ובאישור  1992 -ניסיון בעבודת הביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית תשנ"ב

 על המחוז במשרד הפנים.   

שנות ניסיון תעסוקתי, אשר מתוכן לפחות שנתיים מוכחות בעבודת ביקורת, כאמור   7ניסיון של לפחות  .2

 בתחום המוניציפאלי.   ןניסיו. יתרון לבעלי  4/2009בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר 

נהלה פעילה של מפלגה, או בהנהלה  יחיד, תושב ישראל, לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון, אינו חבר בה  .3

פעילה או בגוף דומה אחר של רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשות המקומית, לא כיהן כחבר  

מועצה ברשות המקומית הגובלת עם הרשות המקומית בשנתיים האחרונות, לא היה מועמד בבחירות  

 האחרונות לרשות המקומית.  

 : ת המועמדותנדרש לצרף את המסמכים הבאים בהגש
 חובה לצרף קורות חיים.  .א
 . ובהתאם לקורות חיים  חובה לצרף אישורי ההעסקה להוכחת ניסיון מקצועי כנדרש לתפקיד .ב
יש  .ג וישנן,  )כגון:    ככל  השכלה  תעודות  תעודת    12לצרף  אקדמאי,  תואר  בגרות,  לימוד/תעודת  שנות 

 הנדסאי, בהתאם לנדרש לעיל(.
 המלצות ממעסיקים קודמים. לצרף  .ד
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 מסמכים נוספים רלוונטיים. לצרף  .ה
 כשהוא מלא וחתום כנדרש.  נספח א'חובה לצרף את  .ו

 

 כללי: 
 בקטגורית  מכרזים.  www.tefen.muni.ilלאתר המועצה להיכנס ניתן המלאים מכרז  בפרטי הלצפייה  .1
יש להגיש במזכירות המועצה    נוספים  רלוונטיים  ומסמכים   , טופס מועמדותקורות חיים, תעודות, המלצות .2

, בציון בנושא על   ilyaira@tefen.muni. או במייל  במעטפה סגורה לידי מר יאיר אלון,    במסירה ידנית 

 . 10:00בשעה    08/2022/10עד לתאריך  ," 2022/09 פומבי "מכרז כ"א המעטפה/מייל 

מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן  שומרת על זכותה להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות   .3

 למשרה האמורה. 

הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא  המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה   .4

 הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל. 

יוגשו וימצאו תקינות בהיבט עמידה בתנאי הסף שלעיל, יאושרו להמשך תהליך   .5 כלל המועמדויות אשר 

של    המיון והמועמדים הנ”ל יעברו מבחני מיון והתאמה על ידי מכון מורשה לנושא בהתאם לשיקול דעתה

 המועצה.  

 התאמות              

מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט  

בטפסי המועמדות שיוגשו על ידו את ההתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה בצירוף מסמכים או חוות  

 דעת מתאימה לעניין זה.

 ייצוג הולם

בעל  עדיפות   הוא  הולם, אם המועמד  לייצוג  לאוכלוסייה הזכאית  למועמד המשתייך  תינתן  בקבלה למשרה 

 כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים,

 כמפורט להלן: 

 ; 1951-ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א6תינתן העדפה לנשים לפי סעיף  -

ב' לפקודת העיריות  173פיה בהתאם להוראות סעיפים  תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיו   -

 ]נוסח חדש];

לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,    9-ו  3תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים    -

 . 1998- תשנ"ח

לייצוג הולם מכוח הדין ימסור   מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית 

 דע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה. מי

 

 המכרז כתוב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד 

 

 סיגל שאלתיאל הלוי                                                                                                                                   

 ראש המועצה                                                                                                                                     

 

mailto:%20yaira@tefen.muni.il
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 נספח א' 

שאלון אישי: מועמדות למכרז כ"א    

 מכרז מס' __________________    לתפקיד:_____________________ 

 יש לצרף קורות חיים/מסמכים המעידים על עמידה בתנאי הסף שפורסמו במכרז 

 אין חובה למלא במקומות המסומנים בכוכבית )*( פרטים אישיים:   .1

 מס' תעודת זהות*  שם משפחה קודם*  שם פרטי  שם משפחה 

 ( EMAILדוא"ל ) מס' טלפון נוסף  מס' טלפון נייד 

 

 0, לא שולט סמן -שליטה מלאה סמן +, שליטה חלקית סמן . שפות: 2

 דיבור כתיבה קריאה  שפה

    עברית

    אנגלית 

    ערבית

    אחר 

 

 כתובת למשלוח דואר: ____________________________________________________ 

 השכלה  .3

 תארים נוספים גבוהה תיכונית  יסודית פרטים

     שם המוסד

שם היישוב של  
 המוסד

    

     מס' שנות לימוד

     שנת סיום

     המקצוע העיקרי 

     התואר/התעודה
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 . קורסים והשתלמויות בתחום המקצועי הרלוונטי לתפקיד במכרז 4

 תעודת גמר מסגרת לימודים  תקופת העבודה  שם הקורס/השתלמות 

 - עד -מ

    

    

 

 . ניסיון תעסוקתי רלוונטי5

שם 

 הקורס/השתלמות

הסיבה להפסקת   דרגה* תפקיד תקופת העבודה 

 - עד -מ העבודה

     

     

 

בן/בת זוג, הורה, בן/בת ובני זוגם, אח/אחות וילדיהם, גיס/גיסה,  . קרובי משפחה שעובדים ברשות: 6

דוד/דודה, חותן/חותנת, חם/חמות, חתן/כלה, נכד/נכדה לרבות חורג או מאומץ )אם יש יותר משני קרובי  

 משפחה שעובדים ברשות, יש לציין זאת בדף נפרד( 

 תפקיד יחידה  יחס קרבה  מספר זהות פרטישם  שם משפחה 

      

      

 

 . שמות ממליצים* 7

 מס' טלפון  כתובת תפקיד/מקצוע שם פרטי שם משפחה 

     

     

 

 . שונות )כגון ציונים לשבח, פרסי עידוד מיוחדים וכדומה(:8

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 ____________________________________________ 
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כדי לקדם את עקרונות הייצוג ההולם ושוויון ההזדמנויות בעבודה.    ,מקנה עדיפות לזכאים לכך על פי דין  הרשות
 אחת הקבוצות הבאות  םאם את/ה נמנים ע

 
 במקום המתאים:   Xסמנ/י 

 ו באתיופיה. נ אני או אחד מהורי נולד _________________ 
  

 
עם  _________________  אנשים  של  תעסוקה  והגברת  לעידוד  ההרחבה  בצו  כמשמעו  מגבלות  עם  אדם   אני 

 מוגבלות.
 
 

 אם כן, אנא פרט איזה התאמות נגישות נדרשות לצורך מילוי תפקידך  
 

 ____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 __ ___________________טעם אחר, פרט/י ______ _______ 
 

 אני מגיש/ה בזאת את מועמדותי למכרז הנ״ל ומצהיר/ה שכל הפרטים שמילאתי בטופס נכונים. 

 

   _____________________תאריך

 שם + שם משפחה_____________ 

 _____  ______________ חתימה 

 
 . מודגש כי רק מי שעומד/ת בכל תנאי הסף תישקל מועמדותו/ה לתפקיד שבמכרז

 

    

 

 

 

 

 


