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ירושלים, 

ז' באדר א' התשע"ו 
16 בפברואר 2016 

רח. 2016-4207 

הנדון: פירוט שיטת ניקוד - נבחרת הדירקטורים 2015 

1. פרופיל ניהולי בכיר 

)א( תנאי סף )תנאים מצטברים( 
 

)א( המועמד הוא בעל תואר אקדמי או בעל תעודת הנדסאי או בעל רישיון רו"ח.  
"בעל תואר אקדמי", "בעל תעודת הנדסאי" – המועמד השלים באופן פורמלי את מלוא היקפה של 

תכנית הלימודים וזכאי לקבל תואר או תעודה מתאימים. כך למשל, לא ניתן לקבוע כי מועמד 
שהתחיל לימודי השכלה גבוהה וסיים "לשמוע", אך לא "השלים" את חוק לימודיו על ידי 

הבחינות או העבודות המתאימות, עומד בתנאי הסף האמור. 
ככל שמדובר בתואר אקדמי ממוסד בחו"ל, נדרשת תעודת שקילות המעידה על הכרה בתואר 

בישראל. תעודות שקילות ניתן יהיה להשלים גם בשלבים מתקדמים יותר בהליך. 

)ב( המועמד הוא בעל לפחות שבע שנות ניסיון ניהולי בכיר מצטבר באחד או יותר מאלה )תנאים 
חלופיים(:  

)1(  בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי. 
"תפקיד בכיר" ייחשב אחד או יותר מאלה: מי שכיהן בתפקיד נשיא חברה ב-50% משרה 

ומעלה, יו"ר דירקטוריון פעיל ב-50% משרה ומעלה, מנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל יחידה עסקית 
שהינו חבר הנהלה, מנהל אגף שהינו חבר הנהלה, שותף מנהל, דיקאן, ראש חוג, או בעלי 

תפקידים מקבילים לתפקידים המפורטים לעיל. 
"בתחום הניהול העסקי" – ניהול בתאגיד בעל מאפיינים עסקיים )כגון: גוף בעל מטרת   

רווח, פועל בסביבה תחרותית וכדומה(. 
"תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי" – תאגיד המעסיק 30 עובדים ומעלה וגם בעל היקף  

פעילות )הכנסות/תקציב( של 20 מיליון ₪ ומעלה בשנה.  

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

במסגרת פרופיל זה נדרש ניסיון בעל תוכן ניהולי של ממש. לא כל כהונה בתפקיד ציבורי 
די בה כדי להקנות ניסיון ניהולי.  

עובד מדינה – יוכר ניסיון בתפקידי מנכ"ל משרד ממשלתי, סמנכ"ל במשרד ממשלתי, או 
בעלי תפקידים מקבילים.  

עובד רשות מקומית – יוכר ניסיון בתפקידי ראש רשות מקומית, מנכ"ל רשות מקומית, 
סמנכ"ל ברשות מקומית, או בעלי תפקידים מקבילים.  

בזרועות הביטחון וההצלה – יוכר ניסיון של קצינים בדרגת תת-אלוף ומעלה )או דרגה 
מקבילה, כדוגמת תת-ניצב במשטרה או תת-גונדר בשירות בתי הסוהר(.  

תאגיד סטטוטרי )תאגיד שהוקם בחוק( – יוכר ניסיון בתפקידי מנכ"ל, סמנכ"ל או בעלי 
תפקידים מקבילים. 

במסגרת תנאי זה תיבחן כהונה בתפקיד בכיר בגוף המעסיק 30 עובדים ומעלה וגם בעל        
היקף  פעילות )הכנסות/תקציב( של 20 מיליון ₪ ומעלה בשנה.  
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)3(  בתפקיד בכיר באחד או יותר מתחומי העיסוק העיקריים של החברות הממשלתיות.  
"תפקיד בכיר" ייחשב אחד או יותר מאלה: מי שכיהן בתפקיד נשיא ב-50% משרה ומעלה, 

יו"ר דירקטוריון פעיל ב-50% משרה ומעלה, מנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל יחידה עסקית שהינו 
חבר הנהלה, מנהל אגף שהינו חבר הנהלה, שותף מנהל, דיקאן, ראש חוג, או בעלי תפקידים 

מקבילים לתפקידים המפורטים לעיל. 
במסגרת תנאי זה תיבחן כהונה בתפקיד בכיר בתאגיד המעסיק 30 עובדים ומעלה וגם בעל 

היקף  פעילות )הכנסות/תקציב( של 20 מיליון ₪ ומעלה בשנה.  
"תחומי העיסוק העיקריים של החברות הממשלתיות" – בהתאם לרשימת תחומי העיסוק 

של כלל החברות הממשלתיות, אשר גיבשה הרשות. 

)ג( לפחות ארבע מתוך שבע שנות הניסיון הדרושות בסעיף )ב( לעיל הן במהלך עשר השנים 
האחרונות, או, לחלופין, סך שנות הניסיון בעשור האחרון בתוספת שנות הכהונה בעשור האחרון 

בדירקטוריונים של חברות מדווחות, חברות בנות של חברות מדווחות, גופים פיננסיים 
מפוקחים, חברות שהגופים הפיננסיים המפוקחים מחזיקים 20% בהון מניותיהם או חברות 

ממשלתיות בסיווג 7 ומעלה, הינו לפחות ארבע שנים. 

)ב( ניקוד מיון ראשוני 

 וותק ניהולי – בהתחשב במספר שנות הניסיון של המועמד בתחום הניהולי. ותק יספר על כל 

תפקיד רלוונטי ללא קשר לזמן הביצוע שלו ועבור כל תפקיד שעומד בהגדרות "ניסיון ניהולי 
בכיר" שנקבעו בתנאי הסף. 

עד 10 נק' כך שמעל 10 שנות ניסיון, המועמד יקבל את הניקוד המקסימלי. 
 

 בכירות –תפקיד בכיר יספר על כל תפקיד רלוונטי בהתחשב  בתפקידים שעומדים בהגדרת 

"ניסיון ניהולי בכיר" שנקבעו בתנאי הסף, ובתנאי שהמועמד מכהן בתפקיד 3 שנים לפחות.  
עד 20 נק' – המועמד יקבל את הניקוד הגבוה ביותר בהתאם לבכירות התפקיד בתנאי 

שמכהן בתפקיד מינימום 3 שנים. 
 

 היקף כספי של התאגיד – היקף העסקים או תקציבי הגופים בהם כיהן המועמד בתפקידים 

בכירים ניהוליים כפי שנקבעו בתנאי הסף בהגדרת "ניסיון ניהולי בכיר", ובתנאי שהמועמד 
מכהן בתפקיד 3 שנים לפחות.  

עד 15 נק' – המועמד יקבל את הניקוד הגבוה ביותר בהתאם להיקף הכספי של התאגיד, 
בתנאי שמכהן בתפקיד מינימום 3 שנים. 

ניקוד בקטגוריה זו יינתן רק בגין תפקידים בארגונים עסקיים. לא ינתן ניקוד בקריטריון זה 
עבור ניסיון שנצבר במסגרת כהונה בדירקטוריונים למעט יו"ר דירקטוריון  פעיל ב- 50% 

משרה ומעלה. 

 

 הבנה בעסקים – בהתחשב בניסיונו המצטבר של המועמד של 5 שנים לפחות בתחומי 

היזמות, הפיתוח העסקי והאסטרטגיה; תפעול, רכש ולוגיסטיקה; שיווק ומכירות; ניסיון 
במימון תאגידי - שיפור תזרים המזומנים, הנפקות חוב וגם/או הון, מיזוגים ורכישות, 

מימון בנקאי, מימון חוץ בנקאי – עד 15 נקודות.  
ניקוד בקטגוריה זו יינתן רק בגין תפקידים בארגונים עסקיים.   לא ינתן ניקוד בקריטריון 

זה עבור ניסיון שנצבר במסגרת כהונה בדירקטוריונים למעט יו"ר דירקטוריון  פעיל ב- 50% 
משרה ומעלה. 
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 השכלה אקדמית של המועמד – עד 10 נק'  

עבור תואר ראשון נוסף מעבר לתואר איתו עבר המועמד את תנאי הסף בהתאם לאשכולות 
ההשכלה – 3 נק' 

עבור תואר שני בהתאם לאשכולות ההשכלה – 3 נק' 
עבור תואר שלישי בהתאם לאשכולות ההשכלה – 4 נק'  

 

 ניסיון בכהונה בדירקטוריונים – בהתחשב במספר שנות הניסיון של המועמד 

בדירקטוריונים של חברות מדווחות, חברות בנות של חברות מדווחות , גופים פיננסיים 
מפוקחים, חברות שהגופים הפיננסיים המפוקחים מחזיקים 20% בהון מניותיהם או 
בחברות ממשלתיות בסיווג 7 ומעלה, בהיקף העסקים של הגופים בהם כיהן כדירקטור, 
בסוג התאגיד בו כיהן ובמגוון הדירקטוריונים בהם כיהן – עד 30 נק' – ניקוד ינתן רק 
למועמד שיש מינימום 3 שנות נסיון במצטבר בכהונה בדירקטוריונים, ולפחות שלוש שנים 

בעשור האחרון. 
ותק – עד 6 נק' 

היקף עסקים – עד 10 נק' –  המועמד יקבל את הניקוד הגבוה ביותר בהתאם להיקף הכספי 
של התאגיד, בתנאי שמכהן בתפקיד מינימום 3 שנים. 

סוג התאגיד – עד 10 נק' – המועמד יקבל את הניקוד הגבוה ביותר, בתנאי שמכהן בתפקיד 
מינימום 3 שנים. 

גיוון בדירקטוריונים – 4 נק' - המועמד יקבל ניקוד בתנאי שכיהן בלפחות שני 
דירקטוריונים שונים, כאשר כל כהונה הינה מינימום 3 שנים. 

 

2.  פרופיל מומחה פיננסי 

 
)א( תנאי סף )תנאים מצטברים(:  

)א( המועמד הוא בעל תואר אקדמי בחשבונאות, כלכלה, מנהל עסקים )התמחות בתחום 
חשבונאי/פיננסי(, אקטואריה או בעל רישיון רו"ח.  

"בעל תואר אקדמי" – המועמד השלים באופן פורמלי את מלוא היקפה של תכנית הלימודים 
וזכאי לקבל תואר או תעודה מתאימים. כך למשל, לא ניתן לקבוע כי מועמד שהתחיל לימודי 

השכלה גבוהה וסיים "לשמוע", אך לא "השלים" את חוק לימודיו על ידי הבחינות או העבודות 
המתאימות, עומד בתנאי הסף האמור. 

ככל שמדובר בתואר אקדמי ממוסד בחו"ל, נדרשת תעודת שקילות המעידה על הכרה בתואר 
בישראל. תעודות שקילות ניתן יהיה להשלים גם בשלבים מתקדמים יותר בהליך. 

 
)ב( המועמד הוא בעל לפחות שבע שנות ניסיון בתחום השכלתו המפורט בסעיף )א( לעיל או 

בתחומים כלכליים ופיננסיים.  

בקריטריון זה, הניסיון יחושב החל ממועד הזכאות לתואר המנוי בסעיף )א( לעיל או לקבלת רישיון 
רואה חשבון. 

 
)ג( לפחות ארבע מתוך שבע שנות הניסיון הדרושות בסעיף )ב( לעיל הן במהלך עשר השנים 

האחרונות, או, לחלופין, סך שנות הניסיון בעשור האחרון בתוספת שנות הכהונה בעשור האחרון 
בדירקטוריונים של חברות מדווחות, חברות בנות של חברות מדווחות, גופים פיננסיים 

מפוקחים, חברות שהגופים הפיננסיים המפוקחים מחזיקים 20% בהון מניותיהם או חברות 
ממשלתיות בסיווג 7 ומעלה, הינו לפחות ארבע שנים. 
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)ב( ניקוד מיון ראשוני 

 וותק בתחום כלכלי ופיננסי – בהתחשב במספר שנות הניסיון של המועמד בתחומים 

כלכליים ופיננסיים. ותק יספר על כל תפקיד רלוונטי ללא קשר לזמן הביצוע שלו ועבור כל 
תפקיד שעומד בהגדרות "ניסיון כלכלי פיננסי". 

עד 10 נק' - כך שמעל 10 שנות ניסיון, המועמד יקבל את הניקוד המקסימלי. 
 

 בכירות – תפקיד בכיר יספר על כל תפקיד רלוונטי ובתנאי שהמועמד מכהן בתפקיד 3 שנים 

לפחות.  
עד 20 נק' – המועמד יקבל את הניקוד הגבוה ביותר בהתאם לבכירות התפקיד בתנאי 

שמכהן בתפקיד מינימום 3 שנים. 

 

 מומחיות פיננסית – בהתחשב בניסיונו המצטבר של המועמד של 5 שנים לפחות בליווי 

פיננסי של רכישות ומיזוגים או של גיוסי הון; ביצוע הערכות שווי, שמאות, PPA; היכרות 
עם התקינה החשבונאית הבינלאומית; ניסיון בתחום של ניהול סיכונים; ניסיון בתחום של 

ניהול השקעות בשוק ההון או בתחום הביטוח. 
עד 30 נק' – ניקוד ינתן בעבור כל תפקיד בגינו עבר המועמד תנאי סף. 

 

 השכלה אקדמית של המועמד – עד 10 נק'  

בעל רישיון רואה חשבון – 3 נק'  
עבור תואר ראשון נוסף מעבר לתואר איתו עבר המועמד את תנאי הסף בהתאם לאשכולות 

ההשכלה – 3 נק' 
עבור תואר שני בהתאם לאשכולות ההשכלה – 3 נק' 

עבור תואר שלישי בהתאם לאשכולות ההשכלה – 4 נק'  

 

 ניסיון בכהונה בדירקטוריונים – בהתחשב במספר שנות הניסיון של המועמד 

בדירקטוריונים של חברות מדווחות, חברות בנות של חברות מדווחות , גופים פיננסיים 
מפוקחים, חברות שהגופים הפיננסיים המפוקחים מחזיקים 20% בהון מניותיהם או 
בחברות ממשלתיות בסיווג 7 ומעלה, בהיקף העסקים של הגופים בהם כיהן כדירקטור, 
בסוג התאגיד בו כיהן ובמגוון הדירקטוריונים בהם כיהן – עד 30 נק' – ניקוד ינתן רק 
למועמד שיש מינימום 3 שנות נסיון במצטבר בכהונה בדירקטוריונים, ולפחות שלוש שנים 

בעשור האחרון. 
ותק – עד 6 נק' 

היקף עסקים – עד 10 נק' –  המועמד יקבל את הניקוד הגבוה ביותר בהתאם להיקף הכספי 
של התאגיד, בתנאי שמכהן בתפקיד מינימום 3 שנים. 

סוג התאגיד – עד 10 נק' – המועמד יקבל את הניקוד הגבוה ביותר, בתנאי שמכהן בתפקיד 
מינימום 3 שנים. 

גיוון בדירקטוריונים – 4 נק' - המועמד יקבל ניקוד בתנאי שכיהן בלפחות שני 
דירקטוריונים שונים, כאשר כל כהונה הינה מינימום 3 שנים. 
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3. פרופיל מומחה משפטי 

)א( תנאי סף  )תנאים מצטברים(:  

)א( המועמד הוא בעל תואר ראשון במשפטים או בעל רישיון עורך דין בישראל.  
"בעל תואר אקדמי" – המועמד השלים באופן פורמלי את מלוא היקפה של תכנית הלימודים 
וזכאי לקבל תואר או תעודה מתאימים. כך למשל, לא ניתן לקבוע כי מועמד שהתחיל לימודי 

השכלה גבוהה וסיים "לשמוע", אך לא "השלים" את חוק לימודיו על ידי הבחינות או העבודות 
המתאימות, עומד בתנאי הסף האמור. 

ככל שמדובר בתואר אקדמי ממוסד בחו"ל, נדרשת תעודת שקילות המעידה על הכרה בתואר 
בישראל. תעודות שקילות ניתן יהיה להשלים גם בשלבים מתקדמים יותר בהליך. 

)ב( המועמד הוא בעל לפחות שבע שנות ניסיון בתחום השכלתו המשפטי.  

ניסיון ב"תחום ההשכלה המשפטי" – יחושב ממועד הזכאות לתואר ראשון במשפטים או לרישיון 
עורך דין )בישראל/בחו"ל(, לפי המוקדם. 

)ג( לפחות ארבע מתוך שבע שנות הניסיון הדרושות בסעיף )ב( לעיל הן במהלך עשר השנים 
האחרונות, או, לחלופין, סך שנות הניסיון בעשור האחרון בתוספת שנות הכהונה בעשור האחרון 

בדירקטוריונים של חברות מדווחות, חברות בנות של חברות מדווחות, גופים פיננסיים 
מפוקחים, חברות שהגופים הפיננסיים המפוקחים מחזיקים 20% בהון מניותיהם או חברות 

ממשלתיות בסיווג 7 ומעלה, הינו לפחות ארבע שנים. 

)ב( ניקוד מיון ראשוני 
 

 וותק בתחום המשפטי –בהתחשב במספר שנות הניסיון של המועמד בתחום המשפטי. ותק 

יספר על כל תפקיד רלוונטי ללא קשר לזמן הביצוע שלו ועבור כל תפקיד שעומד בהגדרות 
"ניסיון בתחום ההשכלה המשפטי" שנקבעו בתנאי הסף. 

עד 10 נק' - כך שמעל 10 שנות ניסיון, המועמד יקבל את הניקוד המקסימלי. 
 

 בכירות –תפקיד בכיר יספר על כל תפקיד רלוונטי ובתנאי שהמועמד מכהן בתפקיד 3 שנים 

לפחות.  
עד 20 נק' – המועמד יקבל את הניקוד הגבוה ביותר בהתאם לבכירות התפקיד בתנאי 

שמכהן בתפקיד מינימום 3 שנים. 

 

 מומחיות משפטית – בהתחשב בניסיונו המצטבר של המועמד של 5 שנים לפחות בתחום 

המשפט המסחרי )דיני תאגידים, הנפקות, שוק ההון, מיזוגים ורכישות, כלכלי-פיסקלי(; 
בתחום החברות הממשלתיות; בתחום המשפט המנהלי )בין היתר, מכרזים ורגולציה(. 

עד 30 נק' - ניקוד ינתן בעבור כל תפקיד בגינו עבר המועמד תנאי סף. 
 

 השכלה אקדמית של המועמד – עד 10 נק'  

עבור תואר ראשון נוסף מעבר לתואר איתו עבר המועמד את תנאי הסף בהתאם לתחומים 
המנויים בחוק– 3 נק' 

עבור תואר שני בהתאם לתחומים המנויים בחוק – 3 נק' 
עבור תואר שלישי בהתאם לתחומים המנויים בחוק – 4 נק'  

 

 ניסיון בכהונה בדירקטוריונים – בהתחשב במספר שנות הניסיון של המועמד 

בדירקטוריונים של חברות מדווחות, חברות בנות של חברות מדווחות , גופים פיננסיים 
מפוקחים, חברות שהגופים הפיננסיים המפוקחים מחזיקים 20% בהון מניותיהם או 
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בחברות ממשלתיות בסיווג 7 ומעלה, בהיקף העסקים של הגופים בהם כיהן כדירקטור, 
בסוג התאגיד בו כיהן ובמגוון הדירקטוריונים בהם כיהן – עד 30 נק' – ניקוד ינתן רק 
למועמד שיש מינימום 3 שנות נסיון במצטבר בכהונה בדירקטוריונים, ולפחות שלוש שנים 

בעשור האחרון. 
ותק – עד 6 נק' 

היקף עסקים – עד 10 נק' –  המועמד יקבל את הניקוד הגבוה ביותר בהתאם להיקף הכספי 
של התאגיד, בתנאי שמכהן בתפקיד מינימום 3 שנים. 

סוג התאגיד – עד 10 נק' – המועמד יקבל את הניקוד הגבוה ביותר, בתנאי שמכהן בתפקיד 
מינימום 3 שנים. 

גיוון בדירקטוריונים – 4 נק' - המועמד יקבל ניקוד בתנאי שכיהן בלפחות שני 
דירקטוריונים שונים, כאשר כל כהונה הינה מינימום 3 שנים. 

4. פרופיל מומחה בתחום הביטחוני – 

)א( תנאי סף )תנאים מצטברים(:  
 

)1( המועמד הוא בעל תואר אקדמי או בעל תעודת הנדסאי או בעל רישיון רו"ח.  
"בעל תואר אקדמי", "בעל תעודת הנדסאי" – המועמד השלים באופן פורמלי את מלוא היקפה של 

תכנית הלימודים וזכאי לקבל תואר או תעודה מתאימים. כך למשל, לא ניתן לקבוע כי מועמד 
שהתחיל לימודי השכלה גבוהה וסיים "לשמוע", אך לא "השלים" את חוק לימודיו על ידי 

הבחינות או העבודות המתאימות, עומד בתנאי הסף האמור. 
ככל שמדובר בתואר אקדמי ממוסד בחו"ל, נדרשת תעודת שקילות המעידה על הכרה בתואר 

בישראל. תעודות שקילות ניתן יהיה להשלים גם בשלבים מתקדמים יותר בהליך. 
 

)2( המועמד הוא בעל לפחות שבע שנות ניסיון בתפקיד בכיר בתחום הביטחוני. 
"תפקיד בכיר בתחום הבטחוני" ייחשב אחד או יותר מאלה:  

)א( בחברה עסקית - מי שכיהן בתפקיד יו"ר דירקטוריון ב-50% משרה ומעלה, מנכ"ל, 
סמנכ"ל, חבר הנהלה או בתפקיד מקביל, בחברה שעוסקת בפיתוח טכנולוגיות לצרכי 

בטחון, ושמחזור העסקים שלה הינו לפחות 400 מלש"ח בשנה. 

)ב( עובד מדינה – מי שכיהן בתפקיד מנכ"ל, סמנכ"ל או תפקיד מקביל, במשרד ממשלתי 
העוסק בתחום בטחוני. 

)ג( בזרועות הביטחון וההצלה – מי שכיהן בתפקיד קצין בדרגת אלוף משנה ומעלה בצה"ל, 
או בתפקידים מקבילים בגופי בטחון. 

)ד( במוסד מוכר להשכלה גבוהה – מי שכיהן בתפקיד ראש חוג או מרצה בכיר ומעלה בתחומי 
ההנדסה או המדעים המדויקים וגם ייעץ בעצמו לפרויקט פיתוח טכנולוגיות לצרכי 

ביטחון בהיקף של 400 מלש"ח לפחות. 

)ה( בחברת ייעוץ – מי שכיהן בתפקיד מנכ"ל או סמנכ"ל בחברת ייעוץ, אשר מעסיקה לפחות 
10 עובדים, וייעץ בעצמו בתקופה הרלוונטית לפרויקט פיתוח טכנולוגיות לצרכי ביטחון 
בהיקף של 400 מלש"ח לפחות וגם הינו בעל תואר אקדמי בתחומי ביטחון/ביטחון לאומי, 

הנדסה, כימיה, מדעי הסביבה, מתמטיקה, סטטיסטיקה או פיזיקה. 

"בעל תואר אקדמי" – המועמד השלים באופן פורמלי את מלוא היקפה של תכנית 
הלימודים וזכאי לקבל תואר או תעודה מתאימים. כך למשל, לא ניתן לקבוע כי מועמד 

שהתחיל לימודי השכלה גבוהה וסיים "לשמוע", אך לא "השלים" את חוק לימודיו על ידי 
הבחינות או העבודות המתאימות, עומד בתנאי הסף האמור. 

ככל שמדובר בתואר אקדמי ממוסד בחו"ל, נדרשת תעודת שקילות המעידה על הכרה 
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בתואר בישראל. תעודות שקילות ניתן יהיה להשלים גם בשלבים מתקדמים יותר בהליך. 
  

)3( לפחות ארבע מתוך שבע שנות הניסיון הדרושות בסעיף )2( לעיל הן במהלך עשר השנים 
האחרונות, או, לחלופין, סך שנות הניסיון בעשור האחרון בתוספת שנות הכהונה בעשור האחרון 

בדירקטוריונים של חברות מדווחות, חברות בנות של חברות מדווחות, גופים פיננסיים 
מפוקחים, חברות שהגופים הפיננסיים המפוקחים מחזיקים 20% בהון מניותיהם או חברות 

ממשלתיות בסיווג 7 ומעלה, הינו לפחות ארבע שנים. 

)ב( ניקוד מיון ראשוני : 
 ותק בתחום הביטחוני – בהתחשב במספר שנות הניסיון של המועמד בתחום הביטחוני. ותק 

יספר על כל תפקיד רלוונטי ללא קשר לזמן הביצוע שלו ועבור כל תפקיד שעומד בהגדרות 
"תפקיד בכיר בתחום הביטחוני" שנקבעו בתנאי הסף . 

עד 10 נק' כך שמעל 10 שנות ניסיון, המועמד יקבל את הניקוד המקסימלי. 
 

 בכירות –תפקיד בכיר יספר על כל תפקיד רלוונטי בהתחשב  בתפקידים שעומדים בהגדרת 

"ניסיון בכיר בתחום הביטחוני" שנקבעו בתנאי הסף, ובתנאי שהמועמד מכהן בתפקיד 3 
שנים לפחות.  

עד 20 נק' – המועמד יקבל את הניקוד הגבוה ביותר בהתאם לבכירות התפקיד בתנאי 
שמכהן בתפקיד מינימום 3 שנים. 

 

 מומחיות ביטחונית – בהתחשב בניסיונו המצטבר של המועמד של 5 שנים לפחות בתחום 

הפיתוח והייצור של מערכות אמל"ח, כגון: מערכות מודיעין, מערכות יבשה, מערכות 
אמל"ח מוטס, מערכות ומוצרי חלל; בניהול מכרזים מורכבים והתקשרויות בתחום 

הטכנולוגי הביטחוני; בשיווק בינלאומי, היכרות עם תעשיות ביטחוניות בעולם. 
עד 30 נק' - ניקוד ינתן בעבור כל תפקיד בגינו עבר המועמד תנאי סף. 

 

 השכלה אקדמית של המועמד – עד 10 נק'  

עבור תואר ראשון נוסף מעבר לתואר איתו עבר המועמד את תנאי הסף בהתאם לאשכולות 
ההשכלה– 3 נק' 

עבור תואר שני בהתאם לאשכולות ההשכלה – 3 נק' 
עבור תואר שלישי בהתאם לאשכולות ההשכלה – 4 נק'  

 

 ניסיון בכהונה בדירקטוריונים – בהתחשב במספר שנות הניסיון של המועמד 

בדירקטוריונים של חברות מדווחות, חברות בנות של חברות מדווחות , גופים פיננסיים 
מפוקחים, חברות שהגופים הפיננסיים המפוקחים מחזיקים 20% בהון מניותיהם או 
בחברות ממשלתיות בסיווג 7 ומעלה, בהיקף העסקים של הגופים בהם כיהן כדירקטור, 
בסוג התאגיד בו כיהן ובמגוון הדירקטוריונים בהם כיהן – עד 30 נק' – ניקוד ינתן רק 
למועמד שיש מינימום 3 שנות נסיון במצטבר בכהונה בדירקטוריונים, ולפחות שלוש שנים 

בעשור האחרון. 
ותק – עד 6 נק' 

היקף עסקים – עד 10 נק' –  המועמד יקבל את הניקוד הגבוה ביותר בהתאם להיקף הכספי 
של התאגיד, בתנאי שמכהן בתפקיד מינימום 3 שנים. 

סוג התאגיד – עד 10 נק' – המועמד יקבל את הניקוד הגבוה ביותר, בתנאי שמכהן בתפקיד 
מינימום 3 שנים. 

גיוון בדירקטוריונים – 4 נק' - המועמד יקבל ניקוד בתנאי שכיהן בלפחות שני 
דירקטוריונים שונים, כאשר כל כהונה הינה מינימום 3 שנים. 
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5. פרופיל מומחה בתחום התשתיות –  

 
)א( תנאי סף )תנאים מצטברים(: 

)1( המועמד הוא בעל תואר אקדמי או בעל תעודת הנדסאי או בעל רישיון רו"ח.  
"בעל תואר אקדמי", "בעל תעודת הנדסאי" – המועמד השלים באופן פורמלי את מלוא היקפה של 

תכנית הלימודים וזכאי לקבל תואר או תעודה מתאימים. כך למשל, לא ניתן לקבוע כי מועמד 
שהתחיל לימודי השכלה גבוהה וסיים "לשמוע", אך לא "השלים" את חוק לימודיו על ידי 

הבחינות או העבודות המתאימות, עומד בתנאי הסף האמור. 
ככל שמדובר בתואר אקדמי ממוסד בחו"ל, נדרשת תעודת שקילות המעידה על הכרה בתואר 

בישראל. תעודות שקילות ניתן יהיה להשלים גם בשלבים מתקדמים יותר בהליך. 
 

)2( המועמד הוא בעל לפחות שבע שנות ניסיון בתפקיד בכיר בתחום התשתיות. 
"תחום התשתיות" – אנרגיה, מים, תחבורה, בינוי/נדל"ן, איכות הסביבה, תשתיות תיירות 

ותשתיות תקשורת. 
"תפקיד בכיר" ייחשב אחד או יותר מאלה:  

)א( בחברה עסקית - מי שכיהן בתפקיד מנכ"ל, סמנכ"ל,יו"ר דירקטוריון ב-50% משרה 
ומעלה מהנדס ראשי, חבר הנהלה, או תפקיד מקביל, בחברה שעוסקת בתחום 

התשתיות שמחזור העסקים שלה הינו לפחות 400 מלש"ח בשנה. 

)ב( עובד מדינה – מי שכיהן בתפקיד מנכ"ל, סמנכ"ל או בתפקיד מקביל, במשרד ממשלתי 
האמון על אחד מבין תחומי התשתיות, כמפורט לעיל.  

)ג( עובד רשות מקומית – מהנדס ראשי או תפקיד מקביל ברשות מקומית.  

)ד( בזרועות הביטחון וההצלה – מי שכיהן בתפקיד קצין בדרגת אלוף משנה ומעלה )או דרגה 
מקבילה, כדוגמת ניצב משנה במשטרה או גונדר משנה בשירות בתי הסוהר( בתחום 

התשתיות. 

)ה( במוסד מוכר להשכלה גבוהה – מי שכיהן בתפקיד ראש חוג או מרצה בכיר ומעלה בתחומי 
ההנדסה או המדעים המדויקים וגם ייעץ בעצמו לפרויקט בתחום התשתיות )כמפורט 

לעיל( בהיקף של 400 מלש"ח לפחות. 

)ו( בחברת ייעוץ – מי שכיהן בתפקיד מנכ"ל או סמנכ"ל בחברת ייעוץ, אשר מעסיקה לפחות 
10 עובדים, וייעץ בעצמו בתקופה הרלוונטית לפרויקט בתחום התשתיות )כמפורט לעיל( 
בהיקף של 400 מלש"ח לפחות וגם הינו בעל תואר אקדמי בתחומי אדריכלות, 
אוקיאנוגרפיה, ביולוגיה, גיאולוגיה, כימיה, לוגיסטיקה, מדעי הסביבה, פיזיקה או 

הנדסה. 

"בעל תואר אקדמי" – המועמד השלים באופן פורמלי את מלוא היקפה של תכנית 
הלימודים וזכאי לקבל תואר או תעודה מתאימים. כך למשל, לא ניתן לקבוע כי מועמד 

שהתחיל לימודי השכלה גבוהה וסיים "לשמוע", אך לא "השלים" את חוק לימודיו על ידי 
הבחינות או העבודות המתאימות, עומד בתנאי הסף האמור. 

ככל שמדובר בתואר אקדמי ממוסד בחו"ל, נדרשת תעודת שקילות המעידה על הכרה 
בתואר בישראל. תעודות שקילות ניתן יהיה להשלים גם בשלבים מתקדמים יותר בהליך. 

 
)3( לפחות ארבע מתוך שבע שנות הניסיון הדרושות בסעיף )2( לעיל הן במהלך עשר השנים 

האחרונות, או, לחלופין, סך שנות הניסיון בעשור האחרון בתוספת שנות הכהונה בעשור האחרון 
בדירקטוריונים של חברות מדווחות, חברות בנות של חברות מדווחות, גופים פיננסיים 

מפוקחים, חברות שהגופים הפיננסיים המפוקחים מחזיקים 20% בהון מניותיהם או חברות 
ממשלתיות בסיווג 7 ומעלה, הינו לפחות ארבע שנים. 

 

)ב( ניקוד מיון ראשוני –  
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 ותק בתחום התשתיות – בהתחשב במספר שנות הניסיון של המועמד בתחום התשתיות. 

ותק יספר על כל תפקיד רלוונטי ללא קשר לזמן הביצוע שלו ועבור כל תפקיד שעומד 
בהגדרות "תפקיד בכיר בתחום התשתיות" שנקבעו בתנאי הסף . 

עד 10 נק' - כך שמעל 10 שנות ניסיון, המועמד יקבל את הניקוד המקסימלי. 

 

 בכירות –תפקיד בכיר יספר על כל תפקיד רלוונטי בהתחשב  בתפקידים שעומדים בהגדרת 

"ניסיון בכיר בתחום התשתיות" שנקבעו בתנאי הסף, ובתנאי שהמועמד מכהן בתפקיד 3 
שנים לפחות.  

עד 20 נק' – המועמד יקבל את הניקוד הגבוה ביותר בהתאם לבכירות התפקיד בתנאי 
שמכהן בתפקיד מינימום 3 שנים. 

 

 מומחיות בתחום התשתיות – בהתחשב בניסיונו המצטבר של המועמד בסטטוטוריקה 

ורגולציה בתחום התשתיות; בתחום האנרגיה והמים; בתחום הנדל"ן; בתחום הגנת 
הסביבה; בתחום התחבורה; בתחום תשתיות תקשורת.  

עד 30 נק' - ניקוד ינתן בעבור כל תפקיד בגינו עבר המועמד תנאי סף. 
 

 השכלה אקדמית של המועמד – עד 10 נק'  

עבור תואר ראשון נוסף מעבר לתואר איתו עבר המועמד את תנאי הסף בהתאם לאשכולות 
ההשכלה – 3 נק' 

עבור תואר שני בהתאם לאשכולות ההשכלה – 3 נק' 
עבור תואר שלישי בהתאם לאשכולות ההשכלה – 4 נק'  

 

 ניסיון בכהונה בדירקטוריונים – בהתחשב במספר שנות הניסיון של המועמד 

בדירקטוריונים של חברות מדווחות, חברות בנות של חברות מדווחות , גופים פיננסיים 
מפוקחים, חברות שהגופים הפיננסיים המפוקחים מחזיקים 20% בהון מניותיהם או 
בחברות ממשלתיות בסיווג 7 ומעלה, בהיקף העסקים של הגופים בהם כיהן כדירקטור, 
בסוג התאגיד בו כיהן ובמגוון הדירקטוריונים בהם כיהן – עד 30 נק' – ניקוד ינתן רק 
למועמד שיש מינימום 3 שנות נסיון במצטבר בכהונה בדירקטוריונים, ולפחות שלוש שנים 

בעשור האחרון. 
ותק – עד 6 נק' 

היקף עסקים – עד 10 נק' –  המועמד יקבל את הניקוד הגבוה ביותר בהתאם להיקף הכספי 
של התאגיד, בתנאי שמכהן בתפקיד מינימום 3 שנים. 

סוג התאגיד – עד 10 נק' – המועמד יקבל את הניקוד הגבוה ביותר, בתנאי שמכהן בתפקיד 
מינימום 3 שנים. 

גיוון בדירקטוריונים – 4 נק' - המועמד יקבל ניקוד בתנאי שכיהן בלפחות שני 
דירקטוריונים שונים, כאשר כל כהונה הינה מינימום 3 שנים. 

 

6. פרופיל מומחה בתחום החברתי –  

תנאי סף  )תנאים מצטברים(: 
 

)1( המועמד הוא בעל תואר אקדמי או בעל תעודת הנדסאי או בעל רישיון רו"ח.  
"בעל תואר אקדמי", "בעל תעודת הנדסאי" – המועמד השלים באופן פורמלי את מלוא היקפה של 

תכנית הלימודים וזכאי לקבל תואר או תעודה מתאימים. כך למשל, לא ניתן לקבוע כי מועמד 
שהתחיל לימודי השכלה גבוהה וסיים "לשמוע", אך לא "השלים" את חוק לימודיו על ידי 

הבחינות או העבודות המתאימות, עומד בתנאי הסף האמור. 
ככל שמדובר בתואר אקדמי ממוסד בחו"ל, נדרשת תעודת שקילות המעידה על הכרה בתואר 

בישראל. תעודות שקילות ניתן יהיה להשלים גם בשלבים מתקדמים יותר בהליך. 
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)2( המועמד הוא בעל לפחות שבע שנות ניסיון בתפקיד בכיר בתחומי החינוך, החברה, הרווחה 
או התרבות. 

"תפקיד בכיר" ייחשב אחד או יותר מאלה:  

)א( בתאגיד )המגזר השלישי, כולל: עמותות, מוסדות תרבות, תנועות נוער, בתי ספר 
פרטיים, רשתות חינוך וכיו"ב( - מי שכיהן בתפקיד יו"ר דירקטוריון פעיל ב-50% 
משרה ומעלה, מנכ"ל, סמנכ"ל בתאגיד שמחזור עסקיו הינו מעל 10 מלש"ח לשנה 

וגם מעסיק לפחות 20 עובדים. 

)ב( עובד מדינה – מי שכיהן בתפקיד מנכ"ל, סמנכ"ל או בתפקיד מקביל לו, במשרד ממשלתי 
האמון על תחום החינוך, החברה, הרווחה או התרבות. 

)ג( עובד רשות מקומית – ראש אגף חינוך, חברה, רווחה או תרבות או תפקיד מקביל, ברשות 
מקומית.  

)ד( בזרועות הביטחון וההצלה – מי שכיהן בתפקיד קצין בדרגת אלוף משנה ומעלה )או דרגה 
מקבילה, כדוגמת ניצב משנה במשטרה או גונדר משנה בשירות בתי הסוהר( בתחומי 

החינוך, החברה, הרווחה או התרבות. 

)ה( במוסד מוכר להשכלה גבוהה – מי שכיהן בתפקיד ראש חוג או מרצה בכיר ומעלה בתחומי 
החינוך, החברה, הרווחה או התרבות וגם ייעץ בעצמו לפרויקט חינוך, חברה, רווחה או 

תרבות בפריסה ארצית בהיקף של 3 מלש"ח לפחות. 

)ו( בחברת ייעוץ – מי שכיהן בתפקיד מנכ"ל או סמנכ"ל בחברת ייעוץ, אשר מעסיקה לפחות 
10 עובדים, וייעץ בעצמו בתקופה הרלוונטית לפרויקט חינוך, חברה, רווחה או תרבות 
בפריסה ארצית בהיקף של 3 מלש"ח לפחות, וגם הינו בעל תואר אקדמי בתחומי חינוך, 

מדעי ההתנהגות, מדעי החברה, סוציולוגיה, עבודה סוציאלית או פסיכולוגיה. 

"בעל תואר אקדמי" – המועמד השלים באופן פורמלי את מלוא היקפה של תכנית 
הלימודים וזכאי לקבל תואר או תעודה מתאימים. כך למשל, לא ניתן לקבוע כי מועמד 

שהתחיל לימודי השכלה גבוהה וסיים "לשמוע", אך לא "השלים" את חוק לימודיו על ידי 
הבחינות או העבודות המתאימות, עומד בתנאי הסף האמור. 

ככל שמדובר בתואר אקדמי ממוסד בחו"ל, נדרשת תעודת שקילות המעידה על הכרה 
בתואר בישראל. תעודות שקילות ניתן יהיה להשלים גם בשלבים מתקדמים יותר בהליך. 

 
)3( לפחות ארבע מתוך שבע שנות הניסיון הדרושות בסעיף )2( לעיל הן במהלך עשר השנים 

האחרונות, או, לחלופין, סך שנות הניסיון בעשור האחרון בתוספת שנות הכהונה בעשור האחרון 
בדירקטוריונים של חברות מדווחות, חברות בנות של חברות מדווחות, גופים פיננסיים 

מפוקחים, חברות שהגופים הפיננסיים המפוקחים מחזיקים 20% בהון מניותיהם או חברות 
ממשלתיות בסיווג 7 ומעלה, הינו לפחות ארבע שנים. 

 

 
)ב( ניקוד מיון ראשוני: 

 ותק בתחום החברה, החינוך, הרווחה או התרבות – בהתחשב במספר שנות הניסיון של 

המועמד בתחומי החברה, החינוך, הרווחה או התרבות, בכירות התפקיד שבו כיהן בתחומי 
החברה, החינוך, הרווחה או התרבות. ותק יספר על כל תפקיד רלוונטי ללא קשר לזמן 
הביצוע שלו ועבור כל תפקיד שעומד בהגדרות "תפקיד בכיר בתחומי החברה, החינוך, 

הרווחה או התרבות " שנקבעו בתנאי הסף . 
עד 10 נק' - כך שמעל 10 שנות ניסיון, המועמד יקבל את הניקוד המקסימלי. 

 

 בכירות –תפקיד בכיר יספר על כל תפקיד רלוונטי בהתחשב  בתפקידים שעומדים בהגדרת 

"ניסיון בכיר בתחומי החברה, החינוך, הרווחה או התרבות " כפי שנקבעו בתנאי הסף, 
ובתנאי שהמועמד מכהן בתפקיד 3 שנים לפחות.  

עד 20 נק' – המועמד יקבל את הניקוד הגבוה ביותר בהתאם לבכירות התפקיד בתנאי 
שמכהן בתפקיד מינימום 3 שנים. 
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מומחיות בתחום החברה, החינוך, הרווחה או התרבות – בהתחשב בניסיונו המצטבר של 
המועמד של 5 שנים לפחות בניהול והפעלה של פרויקטים המיועדים לאוכלוסיות עם צרכים 

מיוחדים, כגון: בעלי מוגבלויות, נוער בסיכון ואוכלוסיות ממעמד סוציו-אקונומי נמוך  
בהיקף משמעותי; בניהול והפעלה של פרויקטים ברמה הארצית בתחומי החברה, הרווחה, 

החינוך או המעורבות הקהילתית, בהיקף משמעותי; בפרסום של לפחות 5 
מאמרים/מחקרים בתחום החברתי/הרווחה/מעורבות חברתית בכתבי עת מקצועיים.        

עד 30 נק' - ניקוד ינתן בעבור כל תפקיד בגינו עבר המועמד תנאי סף. 

 

 השכלה אקדמית של המועמד – עד 10 נק'  

עבור תואר ראשון נוסף מעבר לתואר איתו עבר המועמד את תנאי הסף בהתאם לאשכולות 
ההשכלה – 3 נק' 

עבור תואר שני בהתאם לאשכולות ההשכלה – 3 נק' 
עבור תואר שלישי בהתאם לאשכולות ההשכלה – 4 נק'  

 

 ניסיון בכהונה בדירקטוריונים – בהתחשב במספר שנות הניסיון של המועמד 

בדירקטוריונים של חברות מדווחות, חברות בנות של חברות מדווחות , גופים פיננסיים 
מפוקחים, חברות שהגופים הפיננסיים המפוקחים מחזיקים 20% בהון מניותיהם או 
בחברות ממשלתיות בסיווג 7 ומעלה, בהיקף העסקים של הגופים בהם כיהן כדירקטור, 
בסוג התאגיד בו כיהן ובמגוון הדירקטוריונים בהם כיהן – עד 30 נק' – ניקוד ינתן רק 
למועמד שיש מינימום 3 שנות נסיון במצטבר בכהונה בדירקטוריונים, ולפחות שלוש שנים 

בעשור האחרון. 
ותק – עד 6 נק' 

היקף עסקים – עד 10 נק' –  המועמד יקבל את הניקוד הגבוה ביותר בהתאם להיקף הכספי 
של התאגיד, בתנאי שמכהן בתפקיד מינימום 3 שנים. 

סוג התאגיד – עד 10 נק' – המועמד יקבל את הניקוד הגבוה ביותר, בתנאי שמכהן בתפקיד 
מינימום 3 שנים. 

גיוון בדירקטוריונים – 4 נק' - המועמד יקבל ניקוד בתנאי שכיהן בלפחות שני 
דירקטוריונים שונים, כאשר כל כהונה הינה מינימום 3 שנים. 
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קריטריונים למיון שני )שלב ההערכה המבוצע על ידי ראיונות וחוות דעת ממליצים( – 30 נק' 
 
 

)1( הבנה מקצועית/עסקית – הכרת המגזר העסקי והפעילות התאגידית; בעל ידע, הבנה 
ויכולת לבצע את התפקיד ברמת הישגים גבוהה; הכרות עם התחרות בשוק בו המועמד 

פועל. 

 

)2( חשיבה אסטרטגית )בתחום העסקי( – חשיבה ביקורתית, פרספקטיבה, סדרי עדיפויות, 
אובייקטיביות בניתוח מצבים מורכבים; ראייה מערכתית; יכולת תכנון לטווח ארוך. 

 

)3( מאפיינים אישיותיים ויכולות בינאישיות – יכולת עבודה בצוות, יכולת לקבלת החלטות, 
יכולת התמודדות עם קונפליקטים, רפרזנטטיביות ויכול הצגה והבעה, אתיקה וערכים, 

מחויבות: נחישות והתמדה, גמישות מחשבתית, אחריותיות, תוקף אישי/מקצועי. 
 
 

 




