
 דרוש/ה: מועצה הישראלית לצרכנותל

 מנכ"ל/ית  
מטרת המועצה לצרכנות  ישראלית ללא כוונת רווח.  היא חברה ממשלתית המועצה הישראלית לצרכנות

 לפעול להגנת הצרכנים ושמירת זכויותיהם, וכן לחינוך לצרכנות נבונה. 

 www.consumers.org.ilתחומי פעילות ועיסוק נוספים של החברה ניתן לקרוא באתר החברה בכתובת: 

המינוי טעון   .הדירקטוריון של חברה ממשלתית ימנה את המנהל הכלליבהתאם לחוק החברות הממשלתיות,  

. על המועמד שנבחר למלא אחר דרישות הקבועות אישור השרים לאחר התייעצות עם הועדה לבדיקת מינויים

 בחוק.

 החברות הממשלתיות  סיווג לפי 4 בסיווגהשכר הינו לפי המקובל בחברה 

 שנים 5משרת המנכ"ל תהיה לתקופה קצובה מראש של  מילוי

 

 :  לתפקיד תנאי סף 

 ,אולהלן,  3–ו 2בו התנאים המפורטים בסעיפים ושמתקיימים  ,לפחות ,שנה 25תושב ישראל שמלאו לו  .1
 .להלן 4התנאים המפורטים בסעיף  ,לחלופין

   או  חשבון, מנהל ציבורי, הנדסהבאחד מאלה: כלכלה, מנהל עסקים, משפטים, ראיית אקדמי בעל תואר  .2
 לימודי עבודה. 

"בעל תואר אקדמי" הוא בעל תואר ממוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל או בעל 
 אישור שקילות מטעם הגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ. התקבל לגביו שתואר 

, ובלבד שכיהן באחד או יותר מאלה ,לפחות שנים 5של מצטבר  יסיוןבעל נ השנים האחרונות 12במהלך  .3
 : שנתיים רצופות לפחותנוסף תפקיד כל בו ,שנים רצופות לפחות 3באחד מהתפקידים 

 העסקי הניהול בתחום, יד מקביל לו הכפוף ישירות למנכ"ל תפקיד מנכ"ל או סמנכ"ל או בעל תפק 3.1
 10עובדים לפחות )לא כולל מיקור חוץ( ושהוא בעל היקף פעילות שנתי של  30המעסיק  של תאגיד

  .בכל אחת משנות הניסיון הנבחנותמיליון ש"ח לפחות 

בתפקיד פחות בכיר מסמנכ"ל, הכפוף ישירות לסמנכ"ל או תפקיד מקביל לו, בתחום הניהול העיסקי  3.2
מיליון ש"ח וניהל באופן ישיר יחידה  20ובלבד שניהל באופן ישיר תקציב בהיקף שנתי של לפחות 

 עובדים )לא כולל עובדי מיקור חוץ( לפחות בכל אחת משנות הניסיון הנבחנות.  50המונה 

 43בתפקיד בכיר בשירות המדינה מדרגה  -או תפקיד בכיר בשירות הציבורי ה ציבורית בכירהכהונ 3.3
והכל  ,דרגת אל"מ ומעלה בצה"ל או בתפקידים מקבילים בזרועות הביטחון וההצלהבאו  ומעלה

 .או משפטיים ניהוליים, בנושאים כלכליים, מסחריים

 תואר בעל -ובמקרים שהוועדה לבדיקת מינויים אישרה שקיימים נימוקים מיוחדים למינויו לחלופין .4
גף להערכת אנתקבל לגביו אישור שקילות מהשמוכר )על ידי המועצה להשכלה גבוהה או תואר  אקדמי

 12 של מצטבר ניסיון בעל שהוא ובלבד, לעיל 2בסעיף  המנויים מהתארים ושאינבמשרד החינוך(  םתארי
ובלבד   ,לעיל   3.1-3.3  בסעיפים  שפורטו  מהתפקידים  יותר  או  השנים האחרונות, באחד  15  -לפחות, ב  ,ניםש

וכן עומד בתנאי של ניסיון של שנתיים רצופות לפחות שנים רצופות    3שכיהן באחד מהתפקידים האמורים   
 נופל  שאינושנתי    פעילות  היקף  בעל  בגוף  ,לפחות  ,שנים  6  ןשמתוכ  תפקידים האמורים,  היתרת  כל אחד מב

 בכל אחת משנות הניסיון הנבחנות. עובדים 30 מעסיקש"ח ומיליון   10 –מ 

 דרישות מחייבות נוספות:
 העדר הרשעה בעבירה שיש עימה קלון. 

 

 

http://www.consumers.org.il/


 דרישות נוספות המהוות יתרון:

 בארגונים עסקיים.בכיר ניסיון ניהולי  .1

  .ציבוריה מגזרהעיסקי או במגזר ב בתפקידים בכירים ניסיון .2

 כספיים רלוונטיים פעילותהיקפי ניסיון בניהול  .3

 ניסיון בניהול כוח אדם  .4
 יבמגזר העיסקי ו/או במגזר הציבורומגוון התפקידים , היכרות ניסיון .5
 בארגון נותן שירות בתפקיד נותן שירותניסיון ניהולי בכיר  .6
 בכיר בתחום צרכניניסיון ניהולי  .7

 בכיר בניהול תקציב ובניהול סיכוניםניסיון  .8

 ניסיון בכיר ביצירת שיתופי פעולה .9

 מעבר לשוטף ניסיון בכיר ביצירת מקורות הכנסה .10

 בחברה עיסקית בכיר בעבודה מול דירקטוריוןניסיון ניהולי  .11
 הטמעה של מהלכים אסטרטגייםבבהובלה ומוכח ניסיון     .12

 המגזר הציבוריב/מול  ניהולי בכיר בעבודה ניסיון   .13
 

 2020/04/19 מועד אחרון להגשת מועמדות:

אשר יימצא באתר ", ית/ידי המועמד לתפקיד מנכ"ל-טופס "שאלון למילוי עלהגשת המועמדות תהא באמצעות הגשת 
, אשר הוסמכה לטפל בתהליך האיתור ההשמה חברת, נישהקבוצת  ושל  המועצה הישראלית לצרכנות האינטרנט של

כשהוא מלא וחתום, בצירוף קורות חיים מפורטים, מסמכים, תעודות  www.nisha.co.il/ceoconsumers  בכתובת 
נראה למועמד כרלוונטי ואישורים המעידים על תנאי הכשירות לתפקיד, שמות של ממליצים, וכן כל מסמך אחר ה

ועדת האיתור רשאית לפנות באמצעות .  בשאלון, ובהתאם להוראות המפורטות  לשקילת מועמדותו על ידי ועדת האיתור
 .חברת ההשמה למועמדים פוטנציאלים להשתתף בהליך האיתור

ה אבהתרועדת האיתור שומרת לעצמה את הזכות לזמן לראיון ו/או לשלוח למבחני התאמה את המועמדים, או מי מהם,  
 קצרה. 

 .   ceoconsumers@nisha.co.il לפרטים נוספים ניתן לפנות למייל 

. הנדרשים לא תידוןהמהותיים עמדות אשר תוגש ללא כל המסמכים , מואין להגיש מועמדות אלא כאמור במודעה זו
 לא תידון.  או באמצעות "סוכן חכם" ,דואר, פקס, דואר אלקטרונימועמדות אשר תוגש בדרך אחרת, לרבות באמצעות 

 החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור במי מהמועמדים לתפקיד.

 מיועדת לנשים ולגברים כאחד. מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות אך רק פניות מתאימות תענינה. המודעה 
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