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25/10/2021 

 קול קורא להשתתפות נציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כוח אדם
הצעות של מועמדים המעוניינים לכהן  מבקשת לקבלבסמ"ה מועצה מקומית 

 כנציגי ציבור בוועדת בחינה למכרזי כוח אדם ברשות
 

 כל מקום בו מצוין בנוסח לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכך להיפך
 

 כללי: .1

( מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות)בהתאם לתקנות העיריות  1.1

המועצה המקומית , 01.05.2021 אשר נכנסו לתוקף ביום, 1979 – התש"ם

מזמינה בזאת מועמדים הרואים עצמים ( המועצה""להלן: ) בסמ"ה 

כמתאימים ועומדים בתנאי הסף המוגדרים להלן, להגיש מועמדות 

 .להשתתפותם כנציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כוח אדם של המועצה

נציגי  5מה של לפחות בכוונת המועצה לגבש רשי ,לתקנות הנ"ל 22עפ"י תקנה  1.2

 .ציבור אשר תפורסם באתר האינטרנט של המועצה

השתתפות נציגי הציבור שייבחרו בוועדות הבחינה תהא לפי ההרכב הקבוע  1.3

 .בדין

 .ההשתתפות בוועדות הבחינה הינה בהתנדבות ללא תמורה כספית 1.4

 על המועמדים לעמוד בתנאים הבאים:. 2

 מ"ה.בס תושב הרשות המקומית  2.1

 .אינו חבר מועצת הרשות או עובד הרשות המקומית  2.2

אינו פושט רגל ו/או לא הורשע בעבירה שמפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה אינו  2.3
 ראוי לשמש כנציג ציבור.

 לא הופיע ברשימת המועמדים למועצת הרשות באף אחת מהרשימות.  2.4

חרונה שנערכה ברשות ואינו רשום כחבר לא שימש כפעיל מפלגתי במערכת הבחירות הא 2.5
 במרכז מפלגה שהתמודדה בבחירות ברשות.

אין כל מניעה מבחינת כללי ניגוד העניינים או מניעה אחרת להשתתפותו של נציג הציבור  2.6
 בוועדה.

 בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה. 2.7

 י וועדת הבחינה:.. סייגים ביחס למינוי נציג3 
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לא ימונה לחבר ועדת בחינה אדם שהינו עלול להעמידו במישרין או בעקיפין במצב של  3.1
ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו כחבר ועדת בחינה לבין עניין אישי שלו, לרבות קרבת 
משפחה עם אחד המועמדים, או לבין תפקיד אחר, שלו או של קרובו. בפסקה זו, "קרוב": 

וג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן דוד, בת דוד, בן אח, בת אח, בן, בן ז
אחות, בת אחות,, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חריג או מאומץ 

 ובני זוגם.

וי בניגוד עניינים, יודיע כל כך ליושב ראש ציים חשש שהוא מקחבר ועדת בחינה  3.2 
ועדה, ולא ישתתף בוועדת הבחינה, אלא אם קבע היועמ"ש של הרשות כי אין מדובר הו

בחשש שיש בו כדי למנוע את השתתפותו בוועדה. אם קיים חשש שיושב ראש הוועדה מצוי 
  במצב של ניגוד עניינים, עליו להודיע על כך לראש הרשות המקומית.

 . אופן הגשת מועמדות:4

 ותצהיר המצ"ב ולחתום עליו בפני עו"ד: על המועמד למלא שאלון 4.1

-new-https://www.gov.il/BlobFolder/guide/guidelines
-assets_guidelines-employees/he/home_main_human

working_002.docxנ 

 .17:00 - 08:30יש לציין כי מדובר בהתנדבות וכי זמינות המועמדים נדרשת בין השעות  4.2

י שיקול דעתה הבלעדי של מועמדים העונים על הדרישות, ואשר יימצאו מתאימים על פ 4.3
 המודעה מתייחסת לנשים ולגברים כאחד., בסמ"ה מועצה מקומית 

למזכיר את ההצעות יש להגיש בכתב בצירוף קו"ח, שאלון למועמד ואסמכתאות  4.4
  13:00שעה  10/11/2021המועצה וזאת על לא יאוחר מיום 

 0774709697 וטלפון:  kaisark@basma.muni.il במייל:
 

 הרשות שומרת לעצמה הזכות שלא למנות אף מועמד/ת על פי שיקול דעתה הבלעדי. 4.5

 כבוד רב,ב
 

 קיסר כבהא
 מזכיר המועצה
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