לחברה לחינוך ימי בישראל )בתיה"ס הימיים( )חל"צ(
דרוש/ה

מנכ"ל/ית

החברה הינה חברה ממשלתית ,חברה לתועלת הציבור ,שתפקידה
לנהל ,לפתח ולקדם את החינוך הימי בישראל.
החברה מפעילה שלושה בתי ספר :כפר נוער קציני ים עכו;
כפר נוער מבואות ים מכמורת; בי"ס מדעי חקלאי טכנולוגי ראמה.
תנאי סף:
 .1תושב/ת ואזרח/ית ישראלי/ת שמלאו לו/לה  30שנה לפחות.
 .2לא יתמנה למנכ"ל החברה מי שהתקיימו בו נימוקי הפסילה הקבועים בדין ,ובכלל זה מי שהורשע
בעבירה פלילית או מי שמתנהלת נגדו חקירה משטרתית בעבירה פלילית אשר לדעת וועדת האיתור,
לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי ,מחמת חומרתה או נסיבותיה ,אין הוא ראוי להתמנות כמנכ"ל
החברה.
 .3השכלה :בעל/ת תואר אקדמי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בהנדסה  /כלכלה  /ראיית חשבון /
מנהל ציבורי  /מנהל עסקים  /משפטים  /חינוך .לעניין סעיף זה יובהר כי תואר אקדמי ממוסד מוכר
להשכלה גבוהה הינו תואר ממוסד מוכר בארץ על ידי המל''ג או משרד החינוך ,או תואר ממוסד שהוכר
על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות.
לחילופין :במקרים חריגים ובכפוף לכך שוועדת האיתור תמצא שמתקיימים נימוקים מיוחדים למינוי,
בעל/ת תואר אקדמי שאינו נמנה עם התארים הנזכרים לעיל ,אם הוא/היא בעל/ת ניסיון מצטבר של
 12שנים לפחות בתפקידים בכירים כאמור בסעיף  4להלן  ,מתוכן  8שנים לפחות בתאגיד בעל היקף
עסקים שאינו נופל מהיקף העסקים של החברה והכל ב 15 -השנים האחרונות ) .(2001-2016לעניין
סעיף זה " -היקף העסקים של החברה"  95 -מש"ח.
 .4ניסיון וידע בתחום התפקיד :בעל/ת ניסיון של  5שנים לפחות באחד מאלה ,או בעל/ת ניסיון מצטבר
של  5שנים לפחות בשניים או יותר מאלה בעשר השנים האחרונות :2006-2016
א .בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף פעילות משמעותי.
ב .בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי או הביטחוני בנושאים כלכליים ,מסחריים
או ניהוליים.
לעניין סעיף א' יובהר” :תפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי“  -הוא מי שכיהן בתפקיד סמנכ"ל ומעלה
או תפקיד מקביל לו הכפוף ישירות למנכ"ל .מי שכיהן בתפקיד בדרגה אחת פחות מסמנכ"ל ייחשב
כבעל ניסיון בתפקיד בכיר ,אם מדובר בתאגיד ,או בארגון בעל היקף פעילות משמעותי ובלבד
שמתקיימים במועמד שני תנאים אלה - :המועמד היה אחראי על למעלה מ 80-עובדים בממוצע.
 המועמד ניהל פרויקט בהיקף כספי משמעותי מצטבר של למעלה מ 70 -מיליון ” .₪תאגיד בעלהיקף פעילות משמעותי“  -תאגיד בעל מחזור פעילות שנתי של  75מיליון  ₪לפחות והמעסיק לפחות
 50עובדים.
לעניין סעיף ב' יובהר" :תפקיד ניהולי בכיר בשירות הציבורי"  -מועמד שכיהן בתפקיד בעל תוכן
ניהולי של ממש בדרגת סמנכ"ל ומעלה בסולם הדרגות של המדינה או תפקיד מקביל ובלבד שעסק
בנושאים כלכליים ,מסחריים או ניהוליים .בזרועות הביטחון וההצלה  -קצינים בדרגת אלוף משנה
ומעלה )או דרגה מקבילה כדוגמת ניצב משנה במשטרה( יחשבו כתפקיד בכיר לעניין סעיף זה ובתנאי
שהניסיון הוא בנושאים כלכליים ,מסחריים או ניהוליים .ביחס למועמד שהינו עובד רשות מקומית או
תאגיד עירוני או תאגיד סטטוטורי  -בתנאי שהנו בעל ניסיון בתפקיד בכיר בנושאים ניהוליים בתחומים
כלכליים ,ניהוליים או מסחריים ,ובלבד שמתקיימים לגביו ,בהתאמה ,התנאים המפורטים בהגדרת
המונחים "תפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי" ו"-תאגיד בעל היקף עסקי משמעותי" בסעיף א' לעיל.
יתרונות תעסוקתיים:
 .1ניהול  /ייזום פרוייקטים בחברות בתפקיד בכיר.
 .2ניהול בכיר במערכות חינוך והכשרה מקצועית.
 .3ניסיון ניהולי בכיר בעבודה עם גופים ציבוריים.
 .4ניסיון בהובלת מהלכים אסטרטגיים משמעותיים ו/או שינויים ארגוניים.
 .5ניסיון והכרות בתחום הימי.
ועדת האיתור הוסמכה לטפל בתהליך האיתור .הגשת מועמדות תהא באמצעות הגשת טופס מועמדות,
אשר ימצא באתר האינטרנט של בית הספר  -קציני ים עכוwww.kzineyam.org.il :
לשונית שניה )קציני ים(  /מכרזים.
על טופס הגשת המועמדות להיות מלא וחתום ,בצירוף קורות חיים מפורטים ,מסמכים ,תעודות ואישורים
המעידים על התקיימותם של תנאי הכשירות לתפקיד ,שמות של ממליצים וכן כל מסמך אחר הנראה
למועמד כרלוונטי לשקילת מועמדותו על ידי ועדת האיתור )להלן" :הצעת המועמדות"( .את הצעת
המועמדות בצירוף כל המסמכים הנדרשים יש להגיש ב 6-עותקים .את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה
עליה יירשם "מועמדות לתפקיד מנכ"ל/ית החברה לחינוך ימי בישראל" ,ללא ציון שם המועמד על
המעטפה ,לתיבת הפניות הממוקמת במשרדי מזכירות החברה ברחוב יהושפט  1עכו ,בימים א'-ה' בין
השעות  .08:00-15:00מובהר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות יש להחתים את המעטפה בחותמת
"נתקבל" אצל הגב' כרמלה ברטל מזכירת מנכ"ל ו/או מי מטעמה .המועד האחרון להגשת מועמדות
הינו  3.9.2017שעה  .15:00לא תתקבל הצעת מועמדות שתישלח בדואר ,דואר אלקטרוני ,סוכן חכם ו/או
פקס .ועדת האיתור תהא רשאית לפנות מיוזמתה ,בין בעצמה ובין באמצעות גורם אחר שהוסמך לכך
על ידה ,אל מועמדים פוטנציאליים על מנת שאלו יגישו מועמדותם לתפקיד .ניתן יהיה לצרף מועמדים
להליך האיתור במסגרת מסלול האיתור האקטיבי .ועדת האיתור שומרת לעצמה את הזכות לזמן לראיון
ו/או לשלוח למבחני התאמה את המועמדים הסופיים ,בהתראה קצרה .עצם פניית המועמדים ותוכן
הפנייה ישמרו ככל הניתן בסודיות וישמשו את החברה לחינוך ימי בישראל בתהליכי המועמדות בלבד ולא
לכל מטרה אחרת זולת הליך זה .חברת קינן שפי הוסמכה ללוות את ההליך .תהליך האיתור מלווה ע"י
היועץ המשפטי של החברה ,משרד עורכי דין נמרוד בכר ושות' .המודעה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

