
 

 

 קול קורא להשתתפות נציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כוח אדם 

 באשכול רשויות נגב מערבי 

אשכול נגב מערבי הוא איגוד ערים משותף לאחת עשרה רשויות הנגב המערבי: אופקים, מ.א 

מ.א בני שמעון, מ.א. חוף אשקלון, מ.א מרחבים, מ.מ. לקיה, נתיבות, רהט, מ.א שדות נגב,   ,אשכול

שדרות ומ.א שער הנגב. האשכול מקדם שיתופי פעולה אסטרטגיים המבטאים יתרון לגודל,  

 .מייצרים התייעלות כלכלית ומאפשרים פיתוח וטיוב שירותים קיימים וחדשים לרשויות ולתושבים 

לקבל הצעות של מועמדים המעוניינים לכהן כנציגי ציבור בוועדת בחינה למכרזי  האשכול מבקש 

 כוח אדם.

 על המועמדים לעמוד בתנאים הבאים: 

 תושב רשויות מקומית החברות באשכול.  .1

 אינו חבר מועצה ברשויות האשכול או עובד ברשויות האשכול. .2

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

 לשמש כנציג ציבור.

 לא הופיע ברשימת המועמדים לאחת ממועצת רשויות האשכול באף אחת מהרשימות. .4

 לא שימש כפעיל מפלגתי במערכת הבחירות האחרונה שנערכה ברשויות האשכול ואינו .5

 רשום כחבר במרכז מפלגה שהתמודדה בבחירות ברשויות האשכול.

 מבחינת כללי ניגוד העניינים או מניעה אחרת להשתתפותו של נציג הציבוראין כל מניעה  .6

 בוועדה. 

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

 מאלה: אחדוהינו 

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

 שפורסם. 

 .שלוש שנים לפחות בכוחות הביטחוןבעל ניסיון פיקודי של  .2

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

 על המועמד למלא שאלון/תצהיר כדין עליו יש לחתום בפני עו"ד, אותו ניתן לקבל במשרדי האשכול

 ומצורף לפרסום הקול קורא דנא באתר האינטרנט של האשכול. 

 



 

 

עדות הבחינה הינו ללא שכר ובהתנדבות מלאה וכי זמינות המועמדים חשוב להבהיר, כי המינוי לוו

 .  09:00-18:00הנדרשת היא בין השעות 

 

לאשכול, בדוא"ל:  ומסמך קורות חיים את ההצעות יש להגיש בכתב בצירוף אסמכתאות 

info@westnegev.org.il   12:00בשעה  14/06/2022 עד ליום . 

 

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

 יוזמנו לראיון. 

 

האשכול שומר לעצמו את הזכות לבטל קול קורא זה בכל שלב משלביו, כמו כן שלא למנות אף 

 די. הכל על פי שיקול דעתו הבלע  - מועמד, להאריך המועד להגשה של הקול קורא

 

 בברכה,

 מנכ"ל –אורי פינטו 

 איגוד ערים אשכול ישובי הנגב המערבי 
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