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 מזכיריםמרכז בכיר גיוס  – לתקופת הבחירות בלבד משרה פנויהועדת הבחירות המרכזית לכנסת מודיעה על 
 35/2019מספר פומבי ליך ה

 
של תיאור התפקיד, דרישות סף מחייבות של  שלהלן כולל את הנוסח המלא והמחייבהמסמך 

המשרה, דרישות נוספות רצויות, כישורים אישיים, הערות והנחיות מפורטות בדבר אופן הגשת 
 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 
 vbhr@knesset.gov.ilבדוא"ל:  לכנסת בוועדת הבחירות המרכזית )הון אנושי( משאבי אנוש

 
 9201 ביוני 23 ראשון, כ' בסיון תשע"ט, מועמדות יוםהמועד האחרון להגשת 

 .לא תתקבל הצעת מועמד שתוגש לאחר מועד זה
 

 .מזכיריםמרכז בכיר גיוס   תואר המשרה:

 .נהל ומשאבי אנושיאגף מ  : היחידשם ה

 מח"ר  42-40   : מתח דרגות

  .ירושלים  :מקום עבודה

 

 :תיאור המשרה
 

מקוונת לגיוס, מיון והכשרה של עשרות אלפי מועמדים לתפקיד מזכירי מערכת  - "גיל" מערכתבעבודה 
ועדות קלפי ברחבי הארץ, מערכת המשרתת מצד אחד מועמדים לתפקיד מזכיר ועדת קלפי, בשלבים 
שונים של  תהליך הגיוס, ומצד שני משרתת את בעלי תפקידים  בוועדות האזוריות: )מרכזי משאבי 

 .ים ועוד(אנוש, מרכזי הדרכה, מראיינ
 

 להלן עיקרי התפקיד:
וועדות  19-מול מרכזי משאבי אנוש ובעלי התפקידים המורשים לעבודה במערכת "גיל"  ברצופה עבודה 

 מתן הנחיות בדבר ביצוע והתקדמות בשלבי הטיפול בהליך גיוס המזכירים.האזוריות ברחבי הארץ ו
 

ואישור המועמדים ה קביע , המועמדים סטטוס המועמדים: גיל המועמד, ציוןאחר ביצוע מעקב 
בהתאם לשלבי  ופעילויות נוספות הנדרשות בהדרכותלהשתתפות לראיונות, שיבוץ ואישור המועמדים 

 המיון תוך עמידה בלוחות הזמנים. 
 

 ריכוז בקשות של מנהלי הוועדות לגיוס מזכירים.
 ה.עדה בהתאם לצורך בתיאום ובהנחיית הממונועדה לווניוד מזכירים מ

 
  22-מתן מענה בכתב ובעל פה לפניות רבות של מועמדים לתפקיד מזכירי ועדת קלפי וקולטים לכנסת ה

לפניות המתקבלות באמצעות היחידה לפניות הציבור ובאמצעות מרכז שירות טלפוני )מוקד בבקום( של 
 וועדת הבחירות המרכזית.

 .הממונהפות לפי דרישת מטלות נוס ביצועלצורך והפקת דוחות  במערכת אקסל בהתאם 
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 : המשרההיקף 

הכוללת משרה מלאה ב, חודשים 3-במשך כ המועמד שיבחר יועסק ,במהלך מערכת הבחירות לכנסת
 .עבודה ממושכת ואינטנסיבית מעבר לשעות העבודה המקובלות )ראה לעניין פרק "הערות" להלן(

 

 משרה:הדרישות 

 השכלה:

, רצוי במשאבי אנוש, או במנהל ציבורי, או במדעי המדינה, או במדעי תואר ראשון, השכלה אקדמית
 ההתנהגות, או בסוציולוגיה. 

 
 ניסיון 

תחום משאבי אנוש ניסיון מוכח ב, שנים בתחום העיסוק של המשרה 4ניסיון של  –תואר ראשון  ילבעל
  כגון: אקסל )חובה(.לרבות ניסיון מוכח בתפעול מערכות ממוחשבות ושליטה מלאה בתוכנות משרדיות 

 
 . שנות ניסיון כמפורט לעיל 3ניסיון של  -לבעל תואר שני

 
 

 :לנושא ההשכלה הערות
*********************** 

, רשאים להגיש מועמדותם גם 2012-לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התע"ג 39בהתאם לסעיף 
החברה והרוח בהם נקבעה דרישה  הנדסאים וטכנאים מוסמכים למשרות בדרוג האקדמאים, במדעי

 להשכלה אקדמית כללית.
 

 שנות ניסיון כמפורט לעיל.  6  -לטכנאים מוסמכים 
 ות ניסיון כמפורט לעיל. נש 5–להנדסאים מוסמכים 

 
 חר למשרה ידורג בדירוג המינהלי.בעל תעודת הנדסאי או טכנאי מוסמך אשר יב

 
 -סיווג פעילות מפלגתית

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

 חבר במפלגה בחמש השנים שקדמו למועד הצגת המועמדות.
בפעילות מפלגתית ולא יהיה חבר עובד הוועדה המרכזית לא יעסוק בפעילות פוליטית או 

  -לעניין זה במפלגה.

ת עמדה פומבית לא יראו השתתפות בהפגנה או בכינוס בעל אופי פוליטי, או הבע .א
 כשלעצמם, כפעילות פוליטית; בעניינים פוליטיים

מי שלא שילם דמי חבר למפלגה ולא השתתף בפעילות במוסדותיה, לא יראוהו כחבר  .ב
 מפלגה.
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 תקירבה משפחתי

 
לא יוכל להגיש מועמדות למשרה, מועמד שאחד מקרובי משפחתו מועסק בוועדת הבחירות 

 המרכזית.
  2007-פי כללי שרות המדינה )מינויים( )סייגים בקרבת משפחה(התשס"ח-קרוב משפחה על

ד, זוג, לרבות ידוע/ה בציבור, הורה, הורי הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דו בתבן או 
לרבות קרבה  -דודה, אחיין, אחיינית, חותן, חותנת, חם, חמה, חתן, כלה, נכד, נכדה,  

 משפחתית חורגת או קרבה הנוצרת עקב אימוץ. 
 

 הערות
 

  ,הוועדה לא תדון במועמדות של מי שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה
 .למלא את התפקיד של המשרה הנדונהאין המועמד ראוי 

 ביטחוניות,  מובהר כי שיבוץ המועמד אשר ייבחר ככשיר למשרה מותנה בעמידה בבדיקות
בחינת ניגוד 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 כמפורט
 להלן:

 ומעבר לכך. 18.00-עד  8.0ה' 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

    הגשה אלקטרונית לדוא"ל:בקשות להליך זה יש להגיש באמצעותvbhr@knesset.gov.il   
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