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 נספח א' 

 
 למילוי ע"י ועדת האיתור -קריטריונים ומשקלות להערכה  

שנים האחרונות למועד הגשת  15-*יצוין כי הקריטריונים המנויים להלן ייבחנו ביחס לתקופת זמן של ה

 .לא כולל תקופת התמחות מועמדותה
 

 משקל  קריטריון

דיני בבמשפט המנהלי, וייעוץ משפטי מכרזים ליווי ניסיון ב .א  ניסיון מקצועי 1

בתחום התשתיות פרויקטים מכרזים לתכנון ו/או ביצוע 

 (.15%) לאומיותעירוניות או הה

 (.5%) .חברהבמזכירות  מעשי ניסיון  .ב

בליווי וייעוץ משפטי בתחומי רגולציה בסביבה הימית ניסיון  .ג

 (.10%)והחופית 

 מו"מ ליווי לרבות עריכת הסכמים ו מסחריתחום  הניסיון ב .ד

(15%.) 

45% 

 

 

בעבודה מקצועי ניסיון  2

מול ממשקים 

רלוונטיים לעבודת 

 החברה 

  .(5%רשות החברות הממשלתיות )עם ניסיון בעבודה מול ו/או  .א

 (.5%) רשויות מוניציפאליותעם ו/או  מול ניסיון בעבודה .ב

 (.5%משרד להגנת הסביבה )העם ו/או ניסיון בעבודה מול  .ג

 (. 5%מוסדות התכנון )עם ניסיון בעבודה מול ו/או  .ד

20% 

 (.2%הסף )תנאי בעל תואר אקדמי נוסף מעבר לדרישת  .א השכלה ושפות 3

 (.3%בעל ניסיון מוכח בעבודה בשפה האנגלית ) .ב

5% 

 (.5%) יושרה ואמינות .א   התרשמות אישית 4

 (.5%יכולת ניהולית, עמידה בתנאי לחץ, ועבודה בצוות ) .ב

 (.5%יכולת לאתר בעיות עיקריות ולקבוע סדר עדיפויות נכון ) .ג

 (.5%) יכולת הנעת תהליכים וקבלת החלטות .ד

 .(5%) תיכולת ביטוי בע"פ, רהיטות הדיבור וייצוגיו .ה

 (.5%הליכות  )יחסי אנוש טובים, נועם  .ו

30% 

 100%  סה"כ 
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 נספח ב' 

 

 ידי מועמד לתפקיד -שאלון למילוי על

 

 הנחיות והערות כלליות

  יש למלא את השאלון בעברית ובדפוס בלבד )נספח ב' יפורסם באתר האינטרנט של החברה

 (.Wordבפורמט 

 לפרט, יש לציין זאת  יש להקפיד למלא את השאלון במלואו; כאשר התשובה שלילית או שאין מה

במפורש. מועמדים שלא השיבו בצורה מלאה, לוקחים על עצמם את הסיכון הכרוך בכך, לרבות 

 בהירות בתשובה.-כל סיכון של אי

  נא להקפיד לענות על כל השאלות במקומות המיועדים לכך, ולא להפנות לקורות החיים. אם במקום

במלואה ניתן לצרף מסמך בו נכללת יתרת התשובה,  המיועד לתשובתך אין די כדי להשיב על התשובה

ובלבד שצוין ליד השאלה שקיים מסמך נוסף, ובמסמך עצמו צוין במפורש לאיזו שאלה/טבלה הוא 

 מתייחס. 

  בהתאם לחוק חופש המידע, הוועדה תהא חייבת למסור מידע שנמסר לידה בתשובה לשאלון זה, אם

המועמד  –בהגשת המועמדות  לתפקיד או כתנאי לבחירה. תתבקש מסירת המידע ביחס למועמד שייבחר

מביע הסכמה למסירת מידע זה בכפוף לסייגים שבחוק. מסירת מידע ביחס למועמדים שלא יבחרו לתפקיד 

 תעשה רק לפי צו שיפוטי. -

 יש לצרף לשאלון זה:  

o  קורות חיים מעודכנים בעברית 

o  צילום תעודת זהות 

o  תעודות המעידות על השכלה 

o לום רישיון עריכת דין בישראל בתוקף.צי 

o .כל אסמכתא ומסמך אחר המתבקש בשאלון 

   פרטים אישיים:

   ______________________    שם המועמד: 

  ______________________ כתובת אישית:

   ______________________  טלפון:

 ______________________  דוא"ל:

    (4.2.2-ו 4.2.1)לצורך הוכחת תנאי סף עמד המו * יש לצרף צילום של תעודת זהות
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 תנאי סף:

 השכלה: .1

 :*פירוט השכלה

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 (4.2.3)לצורך הוכחת תנאי סף  * המועמד מתבקש לצרף אסמכתאות/תעודות המעידות על השכלתו

 

 

 רישוי בלשכת עורכי הדין: .2

 ______________________________תאריך הסמכה בלשכת עורכי הדין: 

 .בתוקף מלשכת עורכי הדיןרישיון עו"ד תעודת הסמכה ו* המועמד מתבקש לצרף 

 

 :ניסיון בעבודה בשפה האנגלית .3

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 : 4.2.4לתנאי הסף המפורט בסעיף  ביחסבליווי וייעוץ משפטי לגופים ציבוריים פירוט הניסיון  .4

 

שם הגוף הציבורי 

עבורו ניתנו 

 השירותים

השנים  מהות השירותיםתיאור 

ניתנו בהן 

 השירותים

פרטי איש קשר עבורו 

 ניתנו השירותים
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לתכנון ו/או ביצוע פרויקטים בתחום ליווי מכרזים וייעוץ משפטי במשפט המנהלי, בדיני מכרזים ניסיון ב .5

 :התשתיות העירוניות או הלאומיות

 

שם הגוף עבורו 

 ניתן השירות

תחום המכרז: תיאור הפרויקט וההיקפים 

) נא לציין פרויקטים הכספיים של הפרויקט 

 בינ"ל(

השנים 

ניתן בהן 

 השירות

פרטי איש קשר עבורו 

 ניתנו השירותים

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 :מעשי כמזכיר חברה ממשלתיתניסיון  .6

 :ן שימש כמזכיר חברההשנים בהסיווג, שם החברה הממשלתית, 

______________________________________________________________________ 



 נות מצוקי חוף הים התיכון בע"מהחברה הממשלתית להג
 

  יועץ משפטי ומזכיר חברהמינוי נוהל ועדת איתור ל נושא:
 23.5.22תאריך : 

 
 

5 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 :בליווי וייעוץ משפטי בתחומי רגולציה בסביבה הימית והחופית ניסיון .7

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 :ניסיון בתחום ה המסחרי לרבות עריכת הסכמים וליווי מו"מ  .8

הגורם מולו התנהל 

 המו"מ

השנים בהן  מהות המו"מ, ההיקף כספי של המו"מ ותוצאות המו"מ

התקיים 

 המו"מ
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 :עם רשות החברות הממשלתיותמול ו/או ניסיון בעבודה  .9

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 :רשויות מוניציפאליות עם העבודה מול ו/אוניסיון  .10

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 :המשרד להגנת הסביבההעבודה מול ו/או עם ניסיון  .11

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 :העבודה מול ו/או עם מוסדות התכנוןניסיון  .12

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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        המלצות מגורמים שהיו ממונים על המועמד: .13

 כתובת מייל טלפון תפקיד חברה הממליץשם 
     
     
     
     

 * המועמד רשאי לצרף מכתבי המלצה מהגורמים המפורטים בטבלה. 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לממליצים או חלקם או לבקש ממליצים נוספים, ככל שתמצא לנכון 

  לפי שיקול דעתה. 

 

 ייצוג הולם  .14

 

ועדת האיתור תפעל למתן העדפה מתקנת למועמדים/ל מועמדות מקרב קבוצות הזכאיות לייצוג הולם (מי 

שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/מהוריה נולד/ ה באתיופיה; או שהוא/היא בן/בת האוכלוסייה 

 הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית; נשים; אנשים עם מוגבלות. 

 

אם כן, אנא פרט/י על איזה מבין הקבוצות  ?ל אחת מהקבוצות המפורטות לעילהאם את/ה נמנה/ נמנית ע

  נה:המפורטות לעיל הנך נמ

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

 

 הבלעדי ואינו חובה במסגרת הגשת מועמדות בחברה.  מילוי סעיף זה נתון לשיקול דעתך

כי המידע האמור נועד לשם עמידה בהוראות הדין ביחס לאוכלוסיות האמורות, וכי החברה שומרת  ,יובהר

.כן יובהר,  1981 –מידע זה בהתאם להוראות הדין, ובכלל זה ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א 

הנמנה/הנמנית עם אחת מהאוכלוסיות הזכאיות  ה זו כדי להבטיח למועמד/תכי אין באמור במענה לשאל

 .האמורות, ייצוג הולם כלשהו, אלא הדבר ייבחן בהתאם לדרישות התפקיד ובכפוף להוראות הדין

 

 זיקה לחברה  .15

נבקשך להשיב על השאלות בסעיף זה הן ביחס אליך והן ביחס למי שקשור אליך: בן משפחה או גוף 

 קשר אליו.שיש לך 

בן זוג, אח, הורה, צאצא, צאצא  בן זוג או בן זוגו של כל אחד מאלה. "גוף  –"בן משפחה"  –לעניין זה 

גוף שהקשר שלך אליו הוא אחד מאלה: תאגיד או גוף אחר שאת/ה הוא בעל/ת  –שיש לך קשר אליו" 

ג. כהגדרתו בתקנות החברות המניות, דירקטור או עובד/ת בו או שאת/ה נותן/ת לו שירותי יעוץ או ייצו

 הממשלתיות )קרובי משפחה(.

 האם יש לך קשר אישי או עסקי, לחבר דירקטוריון החברה ו/או לעובד בכיר בחברה?      11.1

 כן / לא                   
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האם הנך בן משפחה )בן זוג, אח, הורה, צאצא, צאצא בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה(,  15.2

   של חבר דירקטוריון החברה ו/או של עובד בכיר אחר בחברה? 

 כן / לא       

 לחבר דירקטוריון החברה ו/ או לעובד אחר בחברה?          אחרהאם יש לך קשר משפחתי  15.3

 כן / לא       

לקוח, מתן -מים קשרים בינך או בין מי שקשור אליך לבין החברה? )יחסי ספקהאם קיי 15.4

 שירותים או קבלתם, קיום פיקוח או בקרה, מתן ייצוג דרך קבע או לעניין מסוים(

 כן / לא             

האם קיים קשר אחר אשר עלול לגרום לחשש לניגוד עניינים בין החברה ותחומי פעילותה  15.5

 שקשור אליך?לבינך או לבין מי 

 כן / לא        

האם מתקיימים בינך או בין מי שקשור אליך, לבין חבר דירקטוריון החברה ו/או עובד  15.6

בחברה, יחסי כפיפות במסגרות אחרות? האם את/ה או מי שקשור אליך מכהנים כהונה 

משותפת בארגונים אחרים עם חבר דירקטוריון החברה ו/או עובד בחברה? האם מתקיימים 

 יכם קשרים עסקיים או זיקות אחרות?בינ

    כן / לא       

 האם את/ה או מי שקשור אליך עוסק/ת או עסק בתחום עיסוקיה של החברה? 15.7

 כן / לא        

 * אם התשובה לאחת או יותר מן השאלות בסעיף זה היא 'כן', נא ציין/צייני איזה קשר.       

 

 וחות חניה וכד'(הליכים משפטיים  )למעט עבירות תעבורה, ד .16

  האם יש לך הרשעות בפלילים, לגביהן טרם חלפה תקופת ההתיישנות?  16.2

 כן / לא      

האם הוטל עליך לשלם כופר כסף, קנס מנהלי, קנס אזרחי או עיצום כספי בגין עבירה /  16.3

 מעשה?

   כן / לא 

   האם בעת מילוי שאלון זה תלויים ועומדים נגדך כתבי אישום ? 16.4

 כן / לא

האם נחקרת בידי משטרה או בידי רשות חוקרת אחרת תחת אזהרה, במסגרת תיק חקירה  16.5

 שעדיין תלוי ועומד? 

   כן / לא

האם מתקיימים נגדך הליכים משמעתיים או שהורשעת העבירות משמעת על ידי גוף  16.6

 משמעת? 
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 כן / לא

 האם מתקיימים נגדך הליכי פשיטת רגל בבית המשפט או שהוכרזת כפושט רגל? 16.7

 כן / לא

 ?1967 -האם הוכרזת חייב מוגבל באמצעים כמשמעותו בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז  16.8

 כן / לא

האם ניתן כנגדך צו הגבלה, כמשמעו בחוק בתי הדין הרבניים )קיום פסקי דין של גירושין(,  16.9

 ?1995 -התשנ"ה 

    כן / לא

 הצהרה זו כדלהלן:נושא/ת ת.ז. מס' _______, נותן/ת  אני, הח"מ  _____________

חברת הממשלתית להגנת מצוקי חוף היועץ המשפטי ומזכיר האני מציע/ה בזאת את מועמדותי לתפקיד 

"(  ואני מצהיר/ה בזאת, כי התשובות אשר ניתנו על ידי במסגרת מילוי החברההים התיכון )להלן: "

כל שאלה נוספת שאשאל, ככל השאלון דלעיל ולהלן, הינן נכונות ומדויקות. אני מצהיר/ה כי אשיב על 

 שאשאל, במסגרת הליך האיתור. 

ידוע לי כי מסירת פרטים לא נכונים, לרבות חלקיים, עלולה להביא לפסילת מועמדותי למשרה, ובמקרה 

  בו אתחיל לעבוד בחברה, עלולה להביא להפסקה מיידית של עבודתי בחברה.

הריני מצהיר בזאת כי לא הורשעתי ו/או נחקרתי בעבר בגין עבירה כנגד בטחון המדינה, או בגין עבירה 

שנושאה פיסקאלי )כגון: אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלת רשמיות וכיו"ב(, או 

, למעט 1977 -ן, התשל"זלחוק העונשי 438עד  414 -ו 393עד  383, 297עד  290בגין עבירות לפי סעיפים 

. 1981 -עבירות שלגביהן חלפה תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים תשמ"א

 כמו כן לא ידוע לי קיימת חקירה בענייני בכל עניין שהוא על ידי כל רשות המוסמכת לכך לפי דין. 

י רגיש המחייב מגעים שוטפים עם רשויות ידוע לי כי לצורך אישור מועמדותי לתפקיד שהינו בעל בעלי אופ

השלטון, יתכן ויידרש ממני לעבור בדיקות נוספות  )רישום פלילי ו/או כל בדיקה אחרת שתידרש ע"י 

 החברה(. 

כמו כן, למען הסר כל ספק, אני מוותר/ת בזאת מראש על קבלת הודעה במקרים של מסירת מידע כאמור 

 לעיל.

מחויבת להמליץ על מועמד כלשהו והחברה אינה מחויבת לבחור במועמד  ידוע לי כי ועדת האיתור אינה

 כלשהו.

 

 איני יודע/ת על כל מניעה בדין שבגינה לא אוכל להיבחר לתפקיד.

 

 שם: ________________   חתימה: _____________ תאריך: __________             

 

 אנו מודים לך על מילוי השאלון !

 


