
 
 

לצורך בחירת יועץ למתן שירותי ניהול הודעה בדבר כוונה לערוך רשימת מציעים 

 וביצוע תהליכי גיוס עובדים וייעוץ בתחום גיוס והשמת עובדים

 לחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן "החברה"(

 ומכוונת לבני שני המינים.בלבד מודעה זו מנוסחת בלשון זכר לצורך הנוחות 

שירותי ניהול וביצוע תהליכי גיוס למתן לצורך בחירת יועץ לערוך רשימת מציעים  ברההחבכוונת 

-)ג( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג16תקנה , בהתאם לוייעוץ בתחום גיוס והשמת עובדים עובדים

 ."(היועץ" -להלן ) 1993

 חברה מעת לעתתהליכי גיוס העובדים הדרושים להחברה מעוניינת ביועץ אשר ינהל ויבצע את כל 

מרכזי ביצוע , פרסום וביצוע תהליך האיתורגיוס, הטרום  תהליך האפיון בחברה ,בין היתר, כולל)

שירותים נלווים הקשורים לנושא גיוס העובדים יעניק וכן  (וכן הלאה למועמדים מבחניםו הערכה

 כתיבתיק, תכנית למיתוג מעס ת, בנייםהגדרת עיסוקיכדוגמת , בהתאם לצורך מעת לעת בחברה

 הטמעת מערכת גיוס ממוחשבת ועוד. מדיניות גיוון והכללה, 

החברה מעוניינת ביועץ אשר יעניק את השירותים הנדרשים באופן אישי ועצמאי, למעט אפשרות 

 בלבד. משרדייםלהיעזר בעובד מטעמו לצרכים 

 : "(מבקשהלהיכלל ברשימת המציעים )" שדרישות מהמבק

חברה הרשומה במרשם רשם החברות בישראל או עוסק באדם המועסק המבקש הינו  .1

 .מורשה בישראל

 תכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאואו לחברה המעסיקה את המבקש,  ,למבקש .2

 .1976 –תשל"והגופים ציבוריים, 

 , אשר אחד מהם לפחותמוכר בישראלאקדמי שני, ממוסד ראשון ו למבקש תואר אקדמי .3

 ./חינוךלימודי עבודהמדעי ההתנהגות/בתחומי מדעי החברה/

 3עבור  עובדיםבגיוס  השנים האחרונות, 15, במהלך שנות ניסיון לפחות 10למבקש  .4

 .עובדים 100-מועסקים מעל ל ארגונים לפחות בהם

 השנים האחרונות 5במהלך  ,גיוס עובדים עבור גוף ציבורי אחד לפחותבלמבקש ניסיון  .5

ומוסדות מדינה אחרים, רשויות מקומיות וגופים משרדי הממשלה  -"גוף ציבורי" )

 .(פי דין-אחרים הממלאים תפקידים ציבוריים על

 

 



 
 

מוזמן לפנות   מבקש העונה על הדרישות הנ"ל, והמעוניין להגיש הצעה להיכלל ברשימת המציעים,

שעה ב 20173.28.ם עד ליו, ingl.co.ilbitton@לכתובת הדוא"ל  ,מחלקת משאבי אנושלמנהלת בכתב 

בצירוף המסמכים המעידים כי מתקיימים במבקש התנאים  טופס הבקשהאת המבקש ימלא , 15:00

 המפורטים לעיל.

 מכתבי המלצה ממליצים שונים. 3בנוסף לטופס הבקשה, יש לצרף לפחות 

ברשימת המציעים,  למתאים על ידי ועדת המכרזים ייכל מבקש אשר יענה על הדרישות לעיל וימצא

 בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים.

 .להתקשר עם מציעים אשר יכללו ברשימההחברה אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות מטעם 

 על החלטתה ונימוקיה.שהגיש את המסמכים הנדרשים ועדת המכרזים תודיע למבקש 

http://www.pei.co.il/db/Assets/tofes%20.pdf

