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לחברה הממשלתית לתיירות דרוש/ה

מנכ�ל/ית
החברה הממשלתית לתיירות הינה זרוע הביצוע של משרד התיירות, ליישום מדיניות פיתוח 
התשתיות בתחום התיירות ברחבי הארץ. לחברה כ-20 עובדים והיא מפעילה שירותי מיקור חוץ 

בהפעלת פרויקטים בהיקף של מאות מיליוני ש"ח.
תנאי סף:

אזרח ישראלי שהוא תושב ישראל ומעל לגיל 30.. 1
השכלה: על המועמד לעמוד באחד לפחות משני הסעיפים הבאים:. 2

בעל תואר אקדמאי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה באחד מן התחומים . 2.1
הבאים: כלכלה, מנהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מינהל ציבורי והנדסה. 

מי שהוא בעל תואר אקדמי, ממוסד מוכר במועצה להשכלה גבוהה שלא נמנה . 2.2
בסעיף 2.1, ובלבד שהוא/היא בעל/ת ניסיון ניהולי מצטבר של 12 שנים לפחות 
ב-15 השנים האחרונות, מתוכן 8 שנים לפחות בגופים בעלי היקף פעילות של 

מעל 100 מלש"ח והמעסיקים 20 עובדים לפחות. 
ניסיון: בעל ניסיון של 5 שנים לפחות ב-10 השנים האחרונות ובלבד שכיהן באחד . 3

התפקידים הבאים, לפחות 3 שנים ברציפות:
בתפקיד מנכ"ל, סמנכ"ל או כפוף ישירות למנכ"ל  בתחום הניהול העסקי של . 3.1

תאגיד או גוף בעל היקף עסקים משמעותי של לפחות  50 מיליון ₪ מחזור 
ממוצע שנתי והמנהל לפחות 12 עובדים.

ישיר במסגרת . 3.2 ניהל באופן  ובלבד שהמועמד  בתפקיד פחות בכיר מסמנכ"ל 
תפקידו בתאגיד האמור 20 עובדים לפחות ומחזור כספי של לפחות 70 מלש"ח.

בנושאים . 3.3 הציבורי(*)  בשירות  בכיר  בתפקיד  או  בכירה  ציבורית  בכהונה 
כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים.

בתפקיד מנכ"ל, סמנכ"ל או כפוף ישירות למנכ"ל  בתחום עיסוקיה העיקריים . 3.4
ו/או תשתיות  בתחום התשתיות  ניהול  ו/או  הקמה  ו/או  פיתוח  החברה-  של 

תיירות.
* כהונה ציבורית בכירה או תפקיד בכיר בשירות הציבורי – ביחס למועמד שהגיע מזרועות הביטחון 
האחרים),  הביטחון  בכוחות  או  במשטרה  מקבילה  דרגה  (או  ומעלה  משנה  אלוף  בדרגת  קצין   –
או  לוגיסטיקה,  או  תשתיות  בניה,  תכנון,  בתחומים:  ניהוליים  בנושאים  ניסיון  בעל  שהנו  ובתנאי 
בנושאים כלכליים או מסחריים; ביחס למועמד שהנו עובד מדינה – מי שכיהן בתפקידו בדרגת 44 
ומעלה בסולם הדרגות בשירות המדינה, ובתנאי שהנו בעל ניסיון ניהולי – בתחומים: תכנון, בניה, 

תשתיות או לוגיסטיקה, או בנושאים כלכליים או מסחריים.

יתרונות: (יש להציג במיוחד ניסיון מ-7 השנים האחרונות)
ניסיון ניהולי בכיר.• 
ניסיון ניהולי בהיקפי פעילות משמעותיים ב-7 השנים האחרונות.• 
ניסיון בהנעת עובדים וניהולם, לרבות ניהול והפעלת יועצים/קבלנים בתחומים שונים, • 

והתקשרויות עם גורמים שלישיים/מיקור חוץ.
ניסיון בניהול, הובלת והטמעת מהלכים אסטרטגיים ותהליכי שינוי בארגון בתחום אחריותו.• 
ניסיון בניהול משברים מהותיים באופן ישיר.• 
ניסיון בניהול פרויקטים בתחומי התשתיות וניסיון בפיתוח תשתיות תיירותיות.• 
ניסיון בניהול והובלה של מספר רב של מכרזים ופרויקטי תשתיות ו/או תשתיות תיירות באופן • 

מקביל, בעלי היקף משמעותי ופריסה ארצית.
ניסיון בעבודה מול שלטון מרכזי ו/או שלטון מקומי ו/או גופים ציבוריים. • 
ניסיון בעבודה ישירה מול דירקטוריון, ועדותיו וכיו"ב, והיכרות עם ממשל תאגידי.• 

קורות חיים בצירוף תעודות השכלה ואישורי שקילות, ומלוא המסמכים שיש בהם כדי להוכיח 
את עמידת המועמד בתנאי הסף וכל מסמך אחר רלוונטי, כולל שאלון למועמד/ת אותו ניתן 

להוריד באתר האינטרנט של החברה בכתובת igtc.co.il כשהוא חתום וסרוק, יש לשלוח עד 
ליום 24.9.17 בשעה 11.00, לכתובת דוא"ל: mankalhamat@meitar.com  או בהגשה ידנית, 
במעטפה סגורה עליה יירשם: "מועמדות לתפקיד מנכ"ל חמ"ת", לתיבה שתוצב במשרד עורכי 
הדין מיתר, ליקוורניק, גבע, לשם, טל ושות', בכתובת: דרך אבא הלל סילבר 16, רמת גן, קומה 
12, אצל הגב' סיגל שקוף בלבד, בימים א'-ה' בשעות 10:00 ועד 16:00, וזאת בין התאריכים 

10.9.17 עד 24.9.17 (כולל, ביום זה עד השעה 11.00).
יש לוודא טלפונית קבלת דואר אלקטרוני באמצעות טלפון שמספרו: 03-6103850.

לשון המודעה מנוסחת בלשון זכר אך היא מכוונת לנשים וגברים באותה מידה.
החברה שומרת על זכותה לבצע הערכת המועמדים על ידי גורם מקצועי מטעם החברה באמצעות 

מבדקי מיון, וכן שומרת על זכותה לפנות לקבלת המלצות ואימות פרטים.


