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 ' אדר ב תשפ"בו
 2022מרץ  09

 לכבוד: 

 סמנכ"לים למנהל ומשאבי אנוש במשרדי הממשלה ויחידות הסמך

 מנהלים אדמיניסטרטיביים בבתי חולים ממשלתיים
   
 שלום רב, 

 
  הנדון: הרחבת מאגר נציגי ציבור לאיוש משרות בשירות המדינה )מכרזים פומביים( 

 

ת סמך בדבר הקושי לאתר נציגי ציבור מקצועיים למכרזים ובעקבות פניות של משרדים/יחיד

פומביים כמתחייב על פי חוק, אשר יתרמו תרומה ממשית כשותפים לבחירת המועמדים 

 בהרחבת המאגר הקיים של נציגי הציבור על עיסוקיו השונים.המתאימים ביותר, עלה הצורך 

 הרחבת המאגר תתבצע על ידי קליטת האוכלוסיות הבאות:

יצאו לגמלאות משירות המדינה( ובלבד שגילם לא עולה  -פורשי/ות שירות המדינה )היינו  •

 77על 

 שנים לפחות, וסיימו את העסקתם/ן )ללא קבלת גמלה(   5מי שהועסקו בשירות המדינה  •

למי שהועסקו במשרדכם משתי המצוין מטה  בשליחת הקישורלכם על שיתוף הפעולה נודה 

אישית הם מתאימים לתת ערך מוסף בבחירת עובדי -מבחינה מקצועיתאוכלוסיות אלה, ואשר 

יצוין, כי יש צורך בנציגי ציבור בכלל התחומים ועובדות העתיד הטובים ביותר לשירות המדינה. 

   והפרופסיות המקצועיות במשרדכם.

 

על מועמדים המעוניינים לשמש כנציגי ציבור  למלא את פרטיהם בטופס שבקישור זה: 

re-https://survey.gov.il/he/criterion 

תהליך בלאחר שליחת הטופס, פרטיהם יגיעו לגורמים הרלבנטיים באגף בכיר גיוס ומיון, להמשך 

 מאגר.  בקליטתם ל

 

על נודה לכם  על מנת שנוכל לקדם את הליך הקליטה והרחבת המאגר בצורה מרוכזת ויעילה, 

עד  , כאשר ההרשמה תתאפשר 30.3.22עד ליום  תמועמדים/ות המתאימים/ול שליחת הקישור

 . 14.4.22ליום 

 בברכה,  

  
  

 ורד אבוטבול שהם   
 מנהלת אגף  בכיר גיוס ומיון   
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 :העתקים

 נציב שירות המדינה -פרופ' דניאל הרשקוביץ 

 היועץ משפטי, נש"מ –עו"ד רון דול 

 , נש"מ אגף בכיר לתנאי פרישה וגימלאותמנהל  –מר ציון לוי 

 מנהל מינהל הסגל הבכיר ומ"מ ראש אגף בכיר )מערכת הבריאות(, נש"מ -מר אילן רם 

 מנהל אגף בכיר משרדי ממשלה ויחידות הסמך, נש"מ –מר אבי חליבה 

 הביטחון והחוץ, נש"מ מנהלת אגף בכיר הממונה על מערכת  -גב' חגית רשף 

 מנהלי משאבי אנוש במשרדי הממשלה ויחידות הסמך

 מרכזי/ות מכרזים במשרדי הממשלה ויחידות הסמך 

 עובדי/ות אגף בכיר גיוס ומיון, נש"מ 
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