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            לכבוד  

 ועדת המכרזים לאישור מינוי מנכ"ל  

 כרכור  -מועצת פרדס חנה 

 

  

 
 

 כרכור  –הנדון: כשירות מר ארז אבינועם לתפקיד מנכ"ל מועצת פרדס חנה 
 
 

נדרשת  וועדת המכרזים לאישור מינוי מנהל כללי    1950-תשי"אצו המועצות המקומיות,  )ג( ל139בהתאם לסעיף  

 לתפקיד.של המועמד  את כשירותו והתאמתו לאשר 

 

 לצורך הדיון בועדת המכרזים, הנני מתכבד  להמציא חוות דעת זו כדלקמן:  

 

)להלן:   .1 המועצה  מנכ"ל  לתפקיד  ארז  אבינועם  מר  המועמד  נתוני  שמתוארים  "המועמד"בדיקת  כפי   ,  )

על קורות החיים שצירף  ובהסת לכשירות מנהל הכללי שנקבעו בחוזר    ,  )מצ"ב( מך  לתנאי הסף  ובהתאם 

והמבקר ברשויות המקומיות"  4/2011מנכ"ל משרד הפנים   )להלן  דרישות סף לתפקיד המזכיר, הגזבר   "

 "(  מעלה כי המועמד עומד בתנאי הסף  לכשירות מנכ"ל. חוזר מנכ"ל"

בדרישת הסף של חוזר מנכ"ל.  : ההשכלה לעניין דרישת הסף,   .2 ועומד בכך  הוא בעל תואר אקדמי  מועמד 

 במנהל ציבורי.   MBAבלוגיסטיקה וכלכלה ו   B.Aיצויין כי המועמד בעל שני תארים אקדמיים רלוונטים:  

תושבים )כפי    50,000ברשות שבהן פחות מ  :  בהתאם לחוזר מנכ"ל,  ניסיון תעסוקתילעניין דרישת הסף,   .3

ניסיון  7מועצת פרדס חנה כרכור(, תנאי הסף דורשים לפחות   תעסוקתי מצטבר באחד מהתחומים    שנות 

אנוש,רכש    -המפורטים   ומשאבי  כ"א  ניהול  גדולים,  בהיקפים  פרויקטים  ניהול  כללי,  ניהול 

  2014לפי המתואר בקו"ח, המעומד משנת     .  תוקניינות,נושאים מוניציפאליים, בניית תוכניות אסטרטגיו

  ( ניסיון תעסוקי    7ועד היום  ( משמש כמנכ"ל אגף סל"ע בעיריית תל אביב, במסגרת התפקיד רכש  שנים 

בתחומי הניהול כללי, ניהול כ"א ומשאבי אנוש, ניהול פרויקטים וכל זאת עם ממשקים מונציפאלים מול  

הקודמים, בשירותו הצבאי בו סיים את תפקידו בדרגת סגן אלוף,  גורמי הרשות. בנוסף, במסגרת תפקידיו  
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שנים(. במסגרות אלה, בין    4שנים( ופיקד על מערך המשטרה הצבאית בפיקוד מרכז )כ  3)כ  6פיקד על כלא   

 היתר רכש ניסיון בניהול כללי. לפיכך המעומד עומד בתנאי הסף של חוזר המנכ"ל  לעניין ניסיון תעסוקתי . 

דר .4 הסף,  לעניין  ניהוליישת  מ  ניסיון  פחות  שבהן  ברשות  מנכ"ל,  לחוזר  בהתאם  )כפי    50,000:  תושבים 

ניהולי בו רכש המועמד ניסיון בניהול,    שנות ניסיון  4מועצת פרדס חנה כרכור(, תנאי הסף דורשים לפחות  

דומה לכמות  וככל שניתן ובסדר גודל ה  עובדים לפחות  10הנחיה והובלה של צוות עובדים משמעותי המונה  

עובדים   צוותי  ניהל  המועמד  לעיל  שפורט  וכפי  חיים  בקורות  המתואר  לפי  המקומית.  ברשות  העובדים 

כ כ  230רבים,  סלע,  במנהלת  בכלא    250עובדים  צוות  הצבאית    400וכ    6אשני  המשטרה  במערך  עבדים 

 הולי. ני לפיכך המעומד עומד בתנאי הסף של חוזר המנכ"ל  לעניין ניסיון  בפיקוד מרכז. 

 לכן ובהסתמך על נכונות קורות החיים, אני סבור כי המועמד כשיר לתפקיד המנכ"ל.  .5

מתאים   .6 שאלון  ומילוי  העניינים  ניגוד  סוגיית  בחינת  הוא  שייבחר  המועמד  של  לתפקיד  לכניסתו  תנאי 

עניינים לניגוד  חשש  מנכ"ל    לאיתור  לחוזר  פי  (2/2011)בהתאם  על  הצורך,  ובמידת  היועץ   -,    החלטת 

 המשפטי, עריכת הסדר למניעת ניגוד עניינים;

כי המועמד   .7 סבור  אני  נכונות הצהרתו,  על  ובהסתמך  עניינים  לניגוד  לאיתור חשש  מילא שאלון  המועמד, 

 אינו נגוע בחשש לניגוד עניינים, היה ותאושר כשירותו והתאמתו על ידי הועדה וייבחר על ידי ראש העיר.   

 
 

 בכבוד רב,
 
 
 

 _____________ 
 יניר גור,      עו"ד
 יועמ"ש  המועצה

 

 

 

 


