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 מנהל/ת ענף )כלכלנ/ית(לרשות ההגבלים העסקיים דרוש/ה 

 

 

 במילוי מקום

 

 ירושלים מקום העבודה:

 של דירוג המח"ר 36-41 הדרגה:

 100% ת:יוחלק

 

 תיאור התפקיד:

לפי חוק ההגבלים  עיסוק במכלול ההיבטים הכלכליים הקשורים בסמכויות הממונה על ההגבלים העסקיים

 הריכוזיות, התשע"ד. חוק לקידום התחרות ולצמצוםב 1988 �העסקיים, התשמ"ח

בפני רשות ההגבלים  עריכת ניתוחים כלכליים, בהנחיית מנהל המחלקה וראש הצוות, בסוגיות עומדות

 העסקיים, כגון:

 הגדרת שוק רלוונטי 
 מבנה שוק 
 מידת התחרות לפני ובעקבות שינויים מבניים 
 ניתוחים פיננסיים 
 בקשות למיזוג חברות 
 מונופולין הכרזת 
 הסדרים כובלים 
 ריכוזיות כלל משקית 

 
בארץ ובשווקים דומים  איסוף מידע על השווקים הרלוונטיים ומאפייניהם מגורמים המצויים בשווקים אלו

 בחו"ל ובכלל זה ניתוח המידע.

 הריכוזיות. כתיבת חוות דעת כלכלית והמלצות לעיון הממונה וחברי הוועדה לצמצום

 וחוות דעתו בפני חברי הוועדה המייעצת לענייני מיזוגים.הצגת המידע שנאסף 

שבהן, עריכת ניתוח כלכלי  קבלת פניות ציבור, אשר הופנו אליו מאת מנהל היחידה, בדיקת ההיבט הכלכלי
 ומתן מענה לפונים.

עסקיים בתחום הסדרים  סיוע למחלקה המשפטית בליווי מקצועי לתיקים הנידונים בבית הדין להגבלים
 ים ובכל פעילות אחרת בה נדרשת תמיכה כלכלית.כובל

ובפסקי דין  התעדכנות בהחלטות הממונה, קביעותיה/ו, הספרות המקצועית בתחום הכלכלה והמשפט
 מהותיים בתחום.

הכלכלית וראש הצוות  פי דרישת הממונה על ההגבלים העסקיים, מנהל המחלקה-ביצוע מטלות נוספות על
 הישיר.
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 דרישות סף:
 

 השכלה:
 תואר אקדמי בכלכלה.

 
 ניסיון:

 לא נדרש ניסיון קודם.
 
 

 דרישות נוספות רצויות:
 ,מנהל עסקים, משפטים או  השכלה אקדמית נוספת באחד או יותר מהתחומים הבאים: כלכלה

 רישיון לראיית חשבון.
 .ניסיון בעבודה עם נתונים, בסיסי נתונים וכישורי מחשב ברמה גבוהה 

 קנות הרלוונטיות לתחום העיסוק.הכרת החוקים והת 
 פה ברמה גבוהה.-כושר הבעה בכתב ובעל 

 
 
 

 :רההע
 קבלת התואר. לעניין קביעת הדרגה, ניתן להחשיב ניסיון בעבודה כלכלית גם לפני מועד

 

 

 הגשת מועמדות:

 מסמכים הנדרשים להגשת המועמדות:

 קו"ח 

 תעודות המעידות על תואר אקדמאי בכלכלה 

 גיליונות ציונים 

 )מכתבי המלצה )אם יש 

 

 5.7.16עד לתאריך   Hr@aa.gov.ilלכתובת דוא"ל את המסמכים יש לשלוח 
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