
 
 חברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ  ל דרוש/ה מנכ"ל/ית 

 
 :מאפייני התפקיד .1

  מדיניותל , בהתאםכפר סבאית ימלאה של עיר  תאגיד עירוני בבעלות שהינההחברה, ניהול כללי של  
גיבוש יעדים לחברה ותכניות אסטרטגיות, גיבוש    לרבות  ,ויו"ר הדירקטוריון החברה דירקטוריון 

  תוךו  החברה  עוסקת  בהן תחומיםה בכל  ם יכלכלי פרויקטים ייזוםורב שנתיות וחד   תכניות עבודה
 ה ובכלל זה השגת מימון.  אל יוזמות למימוש  ואופרטיבית ארגונית תשתית הנחת

והליכי התקשרות, ניהול משא ומתן עם קבלנים, ספקים וכל צדדים שלישיים,    מכרזים עריכה וניהול
 ויות. על ביצוע בפועל של ההתקשר פיקוח
  הובלתו החברה לדירקטוריון דוחות הכנת , הכספית ההתנהלות על שוטפת  בקרה, החברה תקציב  ניהול

 .   לפרויקטים  מימון תהליכי
 
 היקף משרה:  .2

 משרה    100%
  

 :  הינם מצטברים וכוללים את אלהתנאי הסף  .3
 . תושב ואזרח ישראל  .3.1
ראיית משפטים,  בעל תואר אקדמי באחד המקצועות הבאים: כלכלה, מנהל עסקים,  .3.2

קדמי אחר בתחום עיסוקה  א בעל תואראו עבודה, חשבון,  מנהל ציבורי, הנדסה, לימודי 
   החברה.של העיקרי 

 באחד מאלה:  ,שנים 5 לפחותשל  בעל ניסיון   .3.3
 בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;  .3.3.1
מסחריים, ניהוליים , ושאים כלכלייםבכהונה ציבורית או בתפקיד בשירות הציבורי בנ .3.3.2

 או משפטיים; 
 של החברה. העיקריים בתחומי עיסוקיה  בתפקיד בכיר .3.3.3

 
 דרישות נוספות המקנות יתרון:  .4

 מנהל ציבורי.  שיווק, תואר שני  ומעלה באחד מהמקצועות הבאים: כלכלה, מנהל עסקים,  .4.1
 ותיים. ניהול והובלה של פרויקטים בהיקפים משמעבייזום,  מוכחסיון  ינ  .4.2

 וכדומה(.  BOTבתחום מימון פרויקטים ציבוריים בשיתוף יזמים פרטיים )ניסיון מוכח   .4.3

 עם גורמים עסקיים, ממשלתיים וציבוריים בדרג של מקבלי החלטות. לניהול מו"מ  יכולת מוכחת   .4.4

 . ירוניים(ות )רשויות ו/או תאגידים ע מוניציפליעם מערכות  ניסיון והיכרות    .4.5

 .  כספיים דוחות ה שלוהבנ  הקריא תויכול  כלכלי ידע  .4.6

 .  בשנה ליון ₪ימ  150  -למעלה מניסיון בניהול תקציבים בהיקף של  .4.7

 
 כישורים אישיים:  .5

,    והנעתם עובדים ניהול  יכולת ,  החלטות קבלת יכולת,  ותכנון ארגון יכולתיכולת מנהיגות וכריזמה, 
  אנוש יחסי,  ופיקוח  תיאום יכולת,  בביצוע קפדנות, זמות וחדשנותי,  יצירתיות, אישית מהימנות

  בשעות עבודה, זמן בלחץ עמידה, התמדה כושר, באחריות נשיאה. פ"ובע  בכתב הבעה כושר, מעולים
 . המערכת לצרכי בהתאם שגרתיות בלתי

 
 :אופן הגשת המועמדות .6

 .14:00השעה  , עד10/6/2021 מועד הגשת ההצעות: עד יום  .6.1
לתיבת   ל. ההצעה תוגש"ב: מכרז לבחירת מנכעליה ייכת ה מעטפ בידנית  תוגש  הההצע .6.2

 ., כפר סבא 10יד חרוצים  רח'החברה ב במשרדי  המכרזים

אישורים  , חיים קורות ,השכלה תעודותצילום ת.ז.,  בצירוף בכתב הגשת המועמדות תיעשה .6.3
קיימות  ומסמכים להוכחת העמידה בתנאי הסף ובדרישות מקנות היתרון, ככל שמת

 ופרטי ממליצים.  קודמים, אישורי העסקה במועמד

לעיל, על המועמדים למלא את הטבלה המצורפת   6.3בנוסף למסמכים האמורים בסעיף  .6.4
 כנספח א' למכרז ולהגישה מלאה יחד הגשת מועמדותם.  

 
 



 
 ההליך: .7

לדרוש    .7.1 רשאית  האיתור  כולםועדת  חלקם  מהמועמדים,  והמוחלטאו  הבלעדי  דעתה  לשיקול   , ,  
 מהמכונים העוסקים בכך, לבחירתה. באיזהמה, להבחן במבחני התא

לממליצים  .7.2 לפנות  חייבת,  לא  אך  רשאית,  קודמים  הועדה  למעסיקים  ו/או    ו/או  מידע  לקבלת 
מהמועמדים נוסף  מידע  מועמדותם  .  לבקש  סודיות  על  לשמור  מעוניינים  אשר  מועמדים 

בפנייתם מפורשות  זאת  לציין  זאתמתבקשים  למרות  זאת  .  בכל  תבקש  והועדה  היה  נות  לפ , 
הרלוונטיים  לצדדים שלישיים לצורך מידע ו/או המלצה, תימסר הודעה על כך מראש למועמדים  

 .בכדי לאפשר להם להסיר מועמדותם אם יחפצו בכך

  -ו   4  פיםועדת האיתור תבחן את עמידת המועמדים בתנאי הסף ובדרישות הנוספות כאמור בסעי  .7.3
מתאימים  יימצאו כש)ככל שיהיו(  ם או יותר  מועמדי  10רשאית לזמן לראיון    לעיל. הועדה תהא  5

 בדרישות הנוספות.    , בין השאר ,, בהתחשבביותר
 

 :  תנאי העסקה .8
, בהתאם לחוזרי מנכ"ל משרד הפנים וכפי שיאושרו על ידי הגורמים  ותנאי שכר  אישי  עבודה  הסכם

 .הרלוונטיים עפ"י כל דין
 

 הבהרות: .9
עד   aviv.m@cbalaw.co.il המייל  לבצע באמצעות    בהרות ו/או לפרטים נוספים, ישפניות לקבלת ה

 . 10/06/2021יום ל
 

 המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחר 
 
 
 

 רפי סער, ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון
 בע"מ החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא    
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