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כ"א שבט תשע"ח                   
2018פברואר  06                                          
    

 לכבוד:
 אלעד מן דעו"

 
 א.נ.

 
 בקשה בהתאם לחוק חופש המידע.הנדון: 

 
עם מכון פילת וכן עם מכון נפתלי לגרפולוגיה לצורך  2013-2017עיריית נתניה התקשרה בשנים  .1

, בוחנת לבקשתך העירייה מתנהלת 5בהתאם לסעיף  בחינות התאמה לתפקידים בכירים ברשות.
ובהתאם  1979-העיריות )מכרזים לקבלת עובדים(, תש"ם לתקנות םבהתא וממנה את עובדיה

 להלן פירוט העבודות: להנחיות משרד הפנים.
 
 מכון פילת:  .א

 עלות מבחן המיון מכרזשם ה מועד העבודה
 ש"ח 1229 תובע עירוני 02.05.2013
 ₪ 4165 תובע עירוני בלשכה המשפטית 26.05.2013
 ₪ 11,859 הנדסה מנהלחשב   30.06.2013
 ₪ 12,213 חשב באגף הגזברות 30.11.2014
 ₪ 4914 מזכירה ברישוי עסקים 31.08.2016
 ₪ 4,879 מנהל מחלקת היסעים 28.02.2017
 ₪  5,054 דוברת העירייה 30.06.2017

 
 .1נספח מס'  – מצ"ב קובץ מפורט לגבי אמות המידה והמבחנים של מכון פילת. 

 
 מכון לגרפולוגיה: -נפתלי .ב

 עלות מבחן המיון מכרזשם ה מועד העבודה
 ש"ח 4,698 מנהל אגף הנכסים 03.03.2013
 ₪  2029 לתפקיד מנכ"ל בדיקה 01.07.2013
 ₪  3,144 בדיקות לתפקיד מנכ"ל 2 29.08.2013
 ₪  1368 לתפקיד מנכ"ל בדיקה 13.08.2013
מהנדס  -בדיקת מועמדים 10.10.2013

 העירייה 
8,118  ₪ 

מנהל אגף  -בדיקת מועמד 02.09.2013
 רישוי ופיקוח

2029  ₪ 

מהנדס  -בדיקת מועמדים 01.12.2013
 העירייה

4059  ₪ 

בדיקה לתפקיד מהנדס  14.11.2013
 העירייה

2029  ₪ 

 ₪  2029 לתפקיד בכירבדיקה  07.01.2014
 ₪  2029 לתפקיד בכירבדיקה  13.11.2014
 ₪  2029 לתפקיד בכירבדיקה  27.11.2014
 ₪  2029 לתפקיד בכירבדיקה  19.11.2014
בדיקות למנהל אגף איכות  09.03.2015

 הסביבה
6,088  ₪ 
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מנכ"ל בדיקת מועמדים ל 25.06.2015
 העירייה

39,954  ₪ 

 ₪  5,982 בדיקות מזכירה/ראש צוות 26.08.2015
 ₪  2029 מנהל חינוך -בדיקה 04.05.2015
 ₪  2012 מועמד לתפקיד בכירבדיקת  24.02.2016
 ₪  1105 חשבת בכספים -בדיקה 31.03.2016
דוברת  -בדיקה לתפקיד 20.04.2017

 העירייה
4,024  ₪ 

דוברות  -בדיקה לתפקיד 17.08.2017
 העירייה

24,148  ₪ 

דוברות  -בדיקה לתפקיד 23.05.2017
 העירייה

8,049  ₪ 

 
  2נספח מס'  –מצ"ב קובץ מפורט לגבי אמות המידה והמבחנים של מכון נפתלי.  

 
 

הכולל את  2016-2017ומעלה( בשנים  ותמחלק יהמכרזים לתפקידים בכירים ) מנהללהלן פירוט  .2
 שם המכרז, מס' המועמדים וכן המועמד הנבחר.

  
 

 2012מכרזים פנימיים 
 שם המועמד הזוכה מס' מועמדים  תאור התפקיד מס' מכרז

 אין מועמדים 0 ראש מינהלת תעשיות 01/12

03/12 
פני ס. מנהל אגף שפ"ע לחזות 

 אופיר זיגדון 1 העיר

 אלירן דבוש 1 מנהל אגף אחזקה 01/12

 אסף דניאל 1 ס. מנהל אגף גנים ונוף 03/12

 עדי ברנס 1 מנהל מחלקת חשבות רווחה 04/12

12/12 
מנהל מחלקת פרויקטים באגף 

 אין מועמדים 0 מחשוב

13/16 
ס. מנהל אגף מחשוב ומערכות 

 אין מועמדים 0 מידע

 לימור איצקוביץ' 1 מנהל אגף הרווחהס.  27/16

33/16 
מנהל מחלקת פרויקטים בקרה 

 אין מועמדים 0 ותאום באגף מבני ציבור

 אין מועמדים 0 וטרינר עירוני 43/16

 אין מועמדים 0 מנהל אגף נוער וצעירים 50/16

68/16 
מנהל מח' כ"א ומינהל במינהל 

 דונה אנושי זקאק 1 אכיפה

70/16 
בקרה ותאום מנהל מחלקת 

 סיגלית סולם 2 במשרד מבקר העירייה

 וענונו יצחק 1 ס. מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה 104/16

116/16 
מנהל מחלקת ספירות מלאי 

 ישראל אהרון 2 שנתית
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 אין מועמדים 0 מנהל אגף חינוך מיוחד 120/16

 0 1 מנהל מחלקת הפיקוח על הבניה 130/16

  0216מכרזים חיצוניים     
מס' 
 שם המועמד הזוכה מס' מועמדים  תאור התפקיד מכרז

 אריק לייבוביץ' 7 ראש מינהל תעשיות ועסקים 28/16

13/16 
ס. מנהל אגף מחשוב ומערכות 

 אלון אופיר 1 מידע

 אלדד אורן 1 מנהל מח' פרויקטים באגף מחשוב 16/16

17/16 
מנהל מחלקת פרויקטים באגף 

 אין זוכה 1 מבני ציבור

25/16 
מנהל פרויקטים בקרה ותאום 

 חנוך שפרן 0 באגף מבני ציבור

 אורלי שדה 1 מנהל אגף לחינוך מיוחד 38/16

 מאריתו קבדה 2 מנהל אגף נוער וצעירים 40/16

 2 מנהל מחלקת הנדסת תנועה 45/16
המועמד הנבחר ביטל 

 מועמדתו

 אין מועמדים 0 מנהל מחלקת הנדסת תנועה 78/16

 אין זוכה 2 מחלקת הפיקוח על הבניה מנהל 87/16

  0217מכרזים פנימיים     
מס' 
 שם המועמד הזוכה מס' מועמדים  תאור התפקיד מכרז

 מיכל אבידן 1 ס. מנהל אגף הכנסות העירייה 21/17

 אין מועמדים 0 מנהל אגף חינוך מיוחד 20/17

20/18 
מנהל מחלקת ביקורת ובקרה 

 מועמדיםאין  0 ברישוי עסקים

 אין מועמדים 0 מנהל מחלקת הפיקוח על הבניה 27/17

 משה סעדה 1 מנהל אגף הפיקוח וחניה 29/17

 רותם דוק 1 מנהל מח' מוקד עירוני 28/17

 אין מועמדים 0 מנהל מח' איסוף אשפה 32/17

 אין מועמדים 0 מנהל מחלקת תחבורה ציבורית 39/17

 מועמדיםאין  0 מנהל מחלקת נוער 40/17

 אין מועמדים 0 מנהל אגף רישוי ופיקוח על הבניה 47/17

 סבטלנה אס )אור( 2 מנהל מחלקת אינווטר 54/17

55/17 
מנהל מחלקת מידע לעסקים  

 אפריים פז 1 ותעשיות

 אין מועמדים 0 מנהל מח' אבטחת מידע 59/17

 אין מועמדים 0 מנהל המחלקה הכלכלית 60/17

 אין מועמדים 0 העירייהדוברת  61/17

 אין מועמדים 0 ס. מנהל אגף הרווחה 64/17
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 אריאל אברמוב 1 מנהל מח' פרויקטים ציבוריים 69/17

71/17 
ס. היועץ המשפטי לעניני מיסוי 

 שולה רגב 1 מוניציפלי

72/17 
ס. היועץ המשפטי לענינים 

 מיכל מלמד 1 אזרחיים

76/17 
מנהל מחלקת תאום ובקרה באגף 

 רחל צוקרל 1 הכנסות

 סיגלית מלול 2 מנהל לשכת ס. ראש העירייה 77/17

 ראובן ראובן 1 מנהל מחלקת מכולות וטמוני קרקע 78/17

79/17 
מנהלת התוכניות הלאומית עיר 

 נגה אהרוני 1 ללא אלימות

82/17 
מנהל מחלקת אכיפה בחופי 

 ציון פירקה 1 הרחצה

 נורית גבאי 1 מנהל אגף בתי ספר יסודיים 93/17

 אין מועמדים 0 מנהל מח' הנדסת תנועה 94/17

98/17 
מנהל מחלקת תעשיות שפכים 

 אין מועמדים 0 ורעש

102/17 
מנהל מחלקת אבטחת מוסדות 
 מאיר לוי 1 העירייה, אירועים ולחצני מצוקה

105/17 

מנהל מחלקת רישוי איזורי 
תעסוקב והתחדשות עירונית 

 גורודצקי ליודמילה 1 במרכז הרישוי

106/17 
מנהל מחלקת רישוי לפרויקטים 
 אירנה לוי 1 פרטיים ותיירות במרכז הרישוי.

111/17 
ראש מינהל הרווחה והשירותים 

 רותי גור 1 החברתיים

 אין מועמדים 0 מנהל אגף חינוך לגיל הרך 112/17

 תמי שוורץ 1 ס. מנהל אגף בתי ספר יסודיים 113/17

129/17 
מנהל אגף מוקד, מוס"ח ותחום 

 יוסי בר 1 החירום

 אין מועמדים 0 מנהל מח' גני ילדים 132/17

133/17 
ס. ראש מינהל רווחה ומנהל אגף 

 לימור איצקוביץ' 1 הרווחה

 קלרה חן 1 מנהל אגף הרווחה 134/17

 אין מועמדים 0 מנהל מח' אבטחת מידע  135/17

137/17 
ותכנון ס. מנהל מחלקת תאום 

 אין מועמדים 0 תשתיות ומנהל מח' נגישות

141/17 
מנהל מחלקת מתקני משחק 

 אין מועמדים 0 והצללות.

 אין מועמדים 0 מנהל מח' בטיחות בדרכים 152/17
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154/17 
מנהל מחלקת תכן אדריכלי ובקרה 

 לא נבחר אף מועמד 3 במרכז הרישוי במנהל הנדסה

 יעל שחר מיכאליס 1 מנהל מרכז הורים וילדים 182/17

 אסף דניאל 1 מנהל אגף גנים ונוף 183/17

 שירלי שכטר גביזון 1 מנהל מחלקת תאום ובקרה  184/17

 אין מועמדים 0 מנהל אגף לתאום ותכנון תשתיות 192/17

206/17 
מנהל מחלקת ניקיון מוסדות 

 ז'קלין ליאני 2 העירייה

207/17 
מנהל מחלקת פרויקטים באגף 

 בועז שמר 1 שפ"ע

208/17 
מנהל מחלקת ומערכות שאיבה 

 בני עטיה 2 מכניות

 אהוד עמר 1 ס. מנהל אגף התחדשות הדיור 209/17

210/17 
מנהל מחלקת פיקוח תעשייה 

 דידי חלפון 1 ועסקים

 כרמי רחמים 1 ס.מנהל אגף לחירום 211/17

212/17 
מנהל מחלקת אבטחת מוסדות 

 מאיר לוי 1 העירייה

 שושנה תמם 1 מנהל מחלקת פס"ח 213/17

214/17 
מנהל מחלקת פרויקטים מיוחדים 

 יורם משה 1 במנהל אכיפה

215/17 
מנהל מחלקת שווקים במינהל 

 מיכאל מנשרוב 1 אכיפה

216/17 
מנהל מחלקת אכיפת חניה במנהל 

 אלכסנדר וויס 1 אכיפה

217/17 
ס. מנהל אגף פיקוח ואכיפה ומנהל 

 חזי לוי 1 העירונימחלקת השיטור 

226/17 
ס. מנהל אגף לתאום תכנון 
 אין מועמדים 0 ותשתיות ומנהל מח' נגישות

227/17 

מנהל מחלקת תנאי שירות 
לבטיחות ובריאות בעבודה וממונה 

 נועה גיל 1 על תעסוקה לנשים עם מוגבלות.

228/17 
מנהל מחלקת אספקה ובית דפוס 

 ניצה חדאד 1 עירוני

229/17 
מחלקת אירועים וטקסים מנהלת 

 מזל כהן 2 באגף קשרי חוץ

 הגר לוי 1 מנהל מח' אישורי חניה 230/17

232/17 
ס. מנהל אגף פיתוח מבני חינוך 

 יפה אברהמי 1 ומנהל מחלקת היסעים

238/17 
מנהל מחלקת בטיחות במוסדות 
 רז גווילי 2חינוך באף מוקד, מוס"ח ותחום 
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 החירום

 עליזה משה 1 גנים ונוףס. מנהל אגף  240/17

241/17 
ס. מנהל אגף הקליטה ןמנהל 

 רחל הדר עזרא 2 מחלקת טיפול בניצולי שואה

243/17 
מנהל מחלקת תכנון באגף תכנון 

 אף מועמד לא זכה 2 והנדסה

244/17 
ס. מנהל אגף לענינים לוגיסטיים 

 יקנת ברגמן 1 ברווחה

245/17 
מנהל מרכז משפחה במנהל 

 מועמדים אין 0 הרווחה

 רוני דורון 1 תובע עירוני בכיר 248/17

 עידית פלד 1 תובע בכיר לוועדה לתכנון ובניה 249/17

260/17 
מנהל מחלקת חומרים מסוכנים, 

 אין מועמדים 0 קרינה ואיכות אוויר

262/17 

מנהל/ת מחלקת תאום גופי חירום 
באגף מוקד מוס"ח ותחום החירום 

 קרין דעדוש 1 במנהל אכיפה, פיקוח ובטחון

267/17 
ס. מנהל אגף משאבי אנוש ומנהל 

 אברהם הרשקוביץ 1 מחלקת בקרה ואכיפת שכר

280/17 
מנהל/ת מחלקת תוכניות ומיזמים 

 אין מועמדים 0 חינוכיים באגף לחינוך יסודי

   3 ס.מנהל אגף חופים במנהל תפעול 281/17

282/17 
ומיזמים  מנהל/ת מחלקת תוכניות

 ברוך גרשטיין 2 חינוכיים באגף לחינוך העל יסודי

283/17 

מנהל/ת מחלקת ארכיון תמונות 
דיגיטאלי, הפקת צילומים וקשר עם 
העיתונות הארצית ומנהלת לשכת 

 טל גרצובסקי 1 דוברות העירייה

285/17 
מנהל מחלקת מתקני משחק 

 לירן מזרחי 1 והצללות

286/17 
רווחה   מנהל מחלקת חשבות
 לא זכה אף מועמד 1 באגף הגזברות

  

  0217מכרזים חיצוניים  
מס' 
 שם המועמד הזוכה מס' מועמדים  תאור התפקיד מכרז

 חיים רוסו 8 מנהל מחלקת היסעים בחינוך 02/17

 אסתר יוסף   מנהל האגף לחינוך מיוחד 03/17

 לימור לוין 3 מנהל המחלקה לחינוך מיוחד 05/17

 אייל שיליאן 1 מנהל מחלקת הפיקוח על הבניה 07/17
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 יאיר חסיד 6 מנהל מחלקת נוער 32/17

 מוטי פנחסי 1 מנהל מחלקת תחבורה ציבורית 33/17

 רותם אשכנזי 4 מנהל אגף רישוי ופיקוח על הבניה 34/17

 אורלי נעים 6 דובר העירייה 40/17

 אין מועמדים 0 מנהל מחלקת אבטחת מידע וסייבר 41/17

 סיגל שמבירו 5 דובר העירייה 44/17

 מאיר נחמיה 5 מנהל המחלקה הכלכלית 46/17

 אין מועמדים 0 מנהל מחלקת הנדסת תנועה 50/17

 אין מועמדים 0 מנהל מחלקת אבטחת מידע וסייבר 52/17

 עינת קידרון 8 מנהל מרכז תעסוקה 53/17

 אין מועמדים 0 מנהל מחלקת הנדסת תנועה 63/17

64/17 
מנהל מחלקת תעשיות ורישוי 

 2 עסקים
המועמדת שזכתה 
 ביטלה מועמדותה

 אין מועמדים 0 מנהל אבטחת מידע 68/17

 אין מועמדים 0 מנהל מחלקת הנדסת תנועה 70/17

 נדב כהן 1 מנהל מחלקת איסוף אשפה 71/17

81/17 
מנהל מחלקת תעשיות באגף  

 ילנה אקרמן 2 איכות הסביבה

 כרמית סלונים 2 אגף חינוך לגיל הרך מנהל 85/17

 אלומה רייכר 3 מנהל מחלקת תכן אדריכלי ברישוי 96/17

 אופיר דנינו 1 מנהל מחלקת בטיחות בדרכים 107/17

 אבירם ינאי 3 מנהל אגף לתאום ותכנון תשתיות 115/17

 אין מועמדים 0 מינהל חינוך -מנהל כ"א בהוראה  120/17

132/17 
תיאום ותכנון ס. מנהל אגף 

 יעל כרמון 1 תשתיות ומנהל מחלקת נגישות.

137/17 
מנהל מחלקת גני ילדים )אזורי( 

 אין מועמדים 0 באגף חינוך לגיל הרך

147/17 
מנהל/ת מרכז העשרה לגיל הרך 

 גלית שוורצמן 3 במינהל החינוך

149/17 
מנהל/ת מחלקת תכנון באגף תכנון 

 רונה אורבנו מזרחי 4 ועיצוב עיר
 
 
 
 


