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  02512919 :משא"ן
 

 ראש אגף בטחון–משרה פנויה לכנסת מודיעה על ועדת הבחירות המרכזית 
 הארכת הרשמה – בלבד לתקופת הבחירות לכנסת

 
 29/2019מכרז פומבי  

 
 

של תיאור התפקיד, דרישות סף מחייבות של  שלהלן כולל את הנוסח המלא והמחייבהמסמך 
, דרישות נוספות רצויות, כישורים אישיים, הערות והנחיות מפורטות בדבר אופן הגשת ההמשר

 המועמדות. 
טופס "הגשת המועמדות למשרה פנויה בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת", זמין באתר הוועדה 

ww.bechirot.gov.ilw .  חלק בלתי נפרד מן המסמכים אותם יש להגישהטופס הינו. 
 

המסמכים המבוקשים )לרבות טופס הבקשה(, לאגף  כליש להקפיד על הגשת המועמדות בצירוף 
, בכתובת דוא"ל: לכנסת בוועדת הבחירות המרכזית)הון אנושי( משאבי אנוש 

vbhr@knesset.gov.il 
 

 16:00עד השעה  – 2019ביוני  21, בסיון תשע"ט י"ח, שישי להגשת מועמדות יוםהמועד האחרון 
 

 .לאחר מועד זהשיוגשו ת והצע נהלא תתקבל
 
 

 )קב"ט(ראש אגף בטחון    תואר המשרה:
 

  אגף בטחון   : שם המחלקה

  מח"ר 46-44  : מתח דרגות

 ירושלים, משכן הכנסת    : מקום עבודה

                                                                                                                
 תיאור המשרה:

 
 

ניהול מכלול מערך הבטחון והאבטחה בוועדת הבחירות המרכזית ובוועדות האזוריות בפריסה ארצית, 
 בהתאם להנחיות הממונה, להוראות החוק, לנהלים ולהנחיות גורמי הבטחון )צה"ל, שב"כ ומשטרה(. 

 
דה של ועדת הבחירות המרכזית, וייעוץ להנהלת הווע שותפות בקביעת מדיניות הביטחון והאבטחה

 בתחומים אלו.
 

ייזום וגיבוש תוכנית עבודה בתחום הבטחון והאבטחה, אישורה ע"י המנהלת הכללית והבטחת 
 יישומה.  

     
קביעת רמת וסידרי האבטחה והביטחון של כל  המבנים, המתקנים, והאתרים  של הוועדה המרכזית, 

 המחייבים.על ועדותיה האזוריות,  בהתאם להנחיות גורמי הביטחון, ולנהלים 
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ניהול ופיקוח אחר מערך אבטחת ספירת המצביעים במעטפות כפולות, לרבות העברת קלפיות 

 המצביעים בנציגויות ישראל בחו"ל ממשרד החוץ לכנסת ואחסונן עד לספירה.
    

ניהול עובדי ו/או שירותי האבטחה, הנחייתם, הדרכתם ופיקוח אחר עבודתם, בהתאם לכללים 
 ולהוראות המחייבות. 

 
 ייזום וביצוע פעולות הסברה והדרכה בתחומי הבטחון והאבטחה, בהתאם לצרכים המשתנים.  

 
ת הגנה מפני שיתוף פעולה ותאום עם אגף מערכות מידע בתחומי אבטחת מידע וסייבר בוועדה, לרבו

 אבטחת תשתיות מידע קריטיות.התקפות סייבר, דליפת מידע ו
 

ביצוע סינון בטחוני, תחקירים, בדיקות בטחון ופעולות אחרות הנדרשות לאיוש משרות/תפקידים  
 רגישים ו/או מסווגים.  

 
 כתיבה, הפצה, הטמעה, עדכון ורענון של נהלים, הוראות והנחיות בתחומי בטחון ואבטחה.

  
 בדיקת רישום פלילי לכלל העובדים וסיווג בטחוני של עובדי הוועדה.  

 
ל לתאום "קיום ממשקי עבודה שוטפים עם  גורמי הבטחון  המנחים כגון:  שב"כ, משטרת ישראל, צה

 ועדכון שוטף.
 

 הכנת סקירות, ניירות עמדה ודיווחים, עפ"י הצורך.
 

ופיקוח על יישום הנחיות וביצוע הוראות, נהלים עריכת סיורים וביקורות בכל הוועדות והמתקנים 
 .      בנושא הביטחוני ועמידה בתכניות העבודה

 
קיום ממשקי עבודה שוטפים עם אגפי המטה והוועדות האזוריות, ומתן מענה מקצועי לצרכים 

 המשתנים של הוועדות בתחומי בטחון ואבטחה.
 

 בטחון ואבטחה.ייצוג הוועדה בוועדות ובפורומים מקצועיים בתחום 
 

 ביצוע מטלות נוספות בהתאם לדרישת המנהלת הכללית וצרכי הוועדה.
 

חודשים( תידרש עבודה ממושכת ואינטנסיבית מעבר  4-5-במהלך מערכת הבחירות ולאחריה )כ
 (לשעות העבודה המקובלות )ראה לעניין זה פרק הערות שלהלן

 
 דרישות סף:

 
 השכלה

 
 תואר ראשון* 

 
)*עפ"י החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים רשאי הקצין המוסמך לפטור מועמד מחובת ההשכלה 
האקדמית, וזאת מטעמם מיוחדים ובלבד שהוכח להנחת דעתו של הקצין המוסמך כי לאור ניסיונו, 

 הכשרתו או השכלתו, הוא מתאים למלא את התפקיד(. 
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 :קורסים/הכשרות

 
בוגר קורס פיקודי בצה"ל ברמת מ"פ או קצין בצה"ל בדרגת רס"ן או בדרגה מקבילה בכל ארגון 

 בטחוני מוכר אחר.  
 

 *:ניסיון
 

בניהול מערך ביטחון ואבטחה בהיקף רחב, או ניהול מוכח כמנב"ט   שנות ניסיון 8 - תואר ראשון ילבעל
 השנים האחרונות.    5בגוף ציבורי גדול במהלך 

 
בניהול מערך ביטחון ואבטחה בהיקף רחב, או ניהול מוכח כמנב"ט   שנות ניסיון 7 -תואר שני ילבעל

 השנים האחרונות.    5בגוף ציבורי גדול במהלך 
 
בניהול מערך ביטחון ואבטחה בהיקף רחב , או ניהול מוכח   שנות ניסיון 10 -שנות לימוד  12לבעלי *

 השנים האחרונות. 5כמנב"ט בגוף ציבורי גדול במהלך 
 

הוא בתחומי  ןניתן למנות שנות ניסיון שנרכשו טרם קבלת התואר האקדמי/הסמכה ובלבד שהניסיו)* 
 .(ההמטלות המופיעות בתיאור התפקיד או בתחומים שבהם קיימת זיקה למטלות אל

 
 ויות:דרישות נוספות רצ

 
 סיום שירות צבאי מלא בצה"ל או במשטרת ישראל.

 ביטחון  אבטחה בגוף ציבורי/ממשלתי. ניסיון בניהול מערכות
השתתפות בקורס מנהלי אבטחה מטעם משטרת ישראל וקבלת תעודת סמכות חוקית של משטרת 

 ישראל.  
 יכולת ארגון וניהול.  

 השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית. ידיעת 
 ידע וניסיון במערכות ההפעלה שבשימוש הוועדה.

 טוביםיחסי אנוש 
 הערות:
******** 

 ש, רשאים להגי2012-מוסמכים, התע"גלחוק ההנדסאים והטכנאים ה 39בהתאם לסעיף 
 הנדסאים וטכנאים מוסמכים למשרות בדרוג האקדמאים, במדעי החברה והרוח בהם נקבעה 

 דרישה להשכלה אקדמית כללית.
 

 שנות ניסיון כמפורט לעיל.  9  -ם מוסמכים לטכנאי
 שעות ניסיון כמפורט לעיל.   8-ים מוסמכים  להנדסא

 
 בדירוג המינהלי.בעל תעודת הנדסאי או טכנאי מוסמך אשר יבחר למשרה ידורג 
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 סייגי העסקה:
************** 

 
 סיוג פעילות מפלגתית .1

 

לא ימונה לעובד הוועדה המרכזית, מי שיש לו זיקה אישית או עסקית למפלגה או לגורם בכיר בה, מי 
חבר שעוסק בפעילות פוליטית או בפעילות מפלגתית, חבר מפלגה, או מי שעסק בפעילות כאמור או היה 

 במפלגה בחמש השנים שקדמו למועד הצגת המועמדות.
 

ת ולא יהיה חבר במפלגה לעניין עובד הוועדה המרכזית לא יעסוק בפעילות פוליטית או בפעילות מפלגתי
 -זה

לא יראו השתתפות בהפגנה או בכינוס בעל אופי פוליטי, או הבעת עמדה פומבית בעניינים פוליטיים  .א
 פוליטית.כשלעצמן, כפעילות 

 מי שלא שילם דמי חבר למפלגה ולא השתתף בפעילות במוסדותיה, לא יראוהו כחבר מפלגה.  .ב
 
 קירבה משפחתית .2
 

 :לא יועסק עובד אם
 

 קרוב משפחתו הוא עובד של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת או של ועדת הבחירות א.  
 מבקש להיות מועסק;א האזורית בה הו      

 שויה להביא ליחסי כפיפות או לקשרי עבודה בינו לבין קרוב משפחה שלו;ההעסקה עב.    . 
 ההעסקה עשויה להביא לניגוד עניינים בשל קרבת משפחה לעובד אחר;ג.   

 הוא קרוב משפחה של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית או של יושב ראש ועדת ד.                
 הבחירות אזורית, של ממלא מקומו, של חבר בוועדת הבחירות המרכזית או בוועדת            
 בחירות אזורית או של שר או של חבר הכנסת או של בעל תפקיד בכיר במפלגה.                   

 
יס, לעניין זה, "קרוב משפחה" הוא בן או בת זוג לרבות ידוע בציבור, הורה, הורי הורה, בן, בת, אח, אחות, ג

גיסה, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות קרבה משפחתית 
 חורגת או הנוצרת עקב אימוץ.

 
הוועדה לא תדון במועמדות של מי שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין המועמד ראוי  .3

 ירות המרכזית.עדת הבחווב בטחוןכראש אגף לשמש 
 
מובהר  כי שיבוץ המועמד אשר ייבחר ככשיר  למשרה  מותנה בעמידה בבדיקות ביטחוניות, בחינת ניגוד  .4

עניינים, לרבות זיקה למפלגות ולגורמים אחרים עימם מתקשרת ועדת הבחירות ובדיקת קיומה של קרבת 
 משפחה בהתאם לכללים החלים על עובדי ועדת הבחירות. 

 
 שעות  העבודה  המקובלות  בוועדה  במהלך מערכת  הבחירות  ופרק זמן  נוסף אחריה, הינן    .      5

 כמפורט להלן:            
 ומעבר לכך. 18.00-עד  8.00ה' בין –בימים א'        
  13.00עד  8.00ביום ו' וערבי חג, בין השעות        

   
 אף מעבר לאמור.במידת הצורך שעות העבודה יהיו               

 
 על המועמדים להיות זמינים לכניסה מיידית לתפקיד.    .       6
 

 .גם לשון נקבה במשמע –כל מקום שננקטה בו לשון זכר 
 

שעות העבודה המקובלות בוועדה במהלך מערכת הבחירות ופרק זמן נוסף אחריה, הינן כמפורט  -
 להלן:

 ומעבר לכך. 18.00-עד  8.00ה' בין –בימים א'  -

  13.00 עד 8.00ביום ו' וערבי חג, בין השעות  -

 .שעות העבודה יהיו אף מעבר לאמור במידת הצורך -

או על משאל  דית לתפקיד מיד עם ההכרזה על בחירותיעל המועמדים להיות זמינים לכניסה מ -
 . עם, לפי העניין
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