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 00005521סימוכין:
 

 21/9מאגר מכרז הליך פומבי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת מודיעה על 
  בוועדת הבחירות המרכזית לממונה קורונה בכירלאיוש עוזר 

 לתקופת הבחירות בלבד -כשלושה חודשים 
 

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

www.bechirot.gov.il   
 הטופס הינו חלק בלתי נפרד מן המסמכים אותם יש להגיש.

 
יש להקפיד על הגשת המועמדות בצירוף כל המסמכים המבוקשים )לרבות טופס הבקשה(, לאגף 
 משאבי אנוש )הון אנושי( בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת, בכתובת המייל:

vbhr@knesset.gov.il 

 
 2021בינואר  8בטבת תשפ"א,  ד, כ"שישייום  המועד האחרון להגשת מועמדות: 

 
 לא תתקבלנה הצעות שיוגשו לאחר מועד זה.

 
 

 לממונה קורונה בכירעוזר           תואר המשרה:
 

 מהנדסים/מח"ר 42-40             :מתח דרגות

   משכן הכנסת ירושלים            :מקום עבודה

 חודשים(.  בתקופה זו נדרשת 3-במהלך מערכת  הבחירות לכנסת )כ משרה מלאה       :   חלקיות משרה
    להלן(.  "הערות"עבודה אינטנסיבית ומעבר לשעות העבודה המקובלות )ראו לעניין זה פרק                                         

 
  תיאור המשרה:

יוודא, יחנוך ויקפיד  -ההנחיות בתחום הקורונה הפעילות אל מול לל במסגרת התפקיד נדרש לתכלל את כ
עת. יחווה ויחנוך את הוועדות צו בריאות העם של משרד הבריאות ויעוד כנו מעת ל פי-לעל מילוי הנחיות ע

 .והאגפים בכל הקשור לנושאי הקורונה
 

 וניהול מעקב ובקרה אחר יישום ההחלטות. בהכנת דיונים מקצועיים, הכנת סיכומי ישיבות  לממונהסיוע 
 

לגורמים השונים, ובהתאם לצורך  , מתן תשובות בכתב ובעל פהלממונהריכוז הטיפול בחומר המופנה 
 או לטיפול היחידה המקצועית הנוגעת בדבר. הממונה   החומר הרלוונטי לטיפול הישיר שלהעברת 

 
 ניהול מעקב ובקרה אחר ביצוע החלטות ומתן דיווח שוטף על קצב ההתקדמות.

 
 איסוף מידע ונתונים מגורמים בוועדה ומחוצה הו לצורך גיבוש מדיניות בתחומים

 הממונה.השונים העומדים על סדר היום, בהתאם להנחיות 
 

 ניתוב חומר המגיע ללשכה ומעקב אחר קבלת תשובות, בהתאם לעניין.
 

 ביצוע משימות נוספות בהתאם לצורך ועפ"י הנחיות הממונה.
 

http://www.bechirot.gov.il/
http://www.bechirot.gov.il/
mailto:vbhr@knesset.gov.il
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 :סףדרישות 

 השכלה: .1

 הנדסאי/טכנאי מוסמך תואר ראשון, או -השכלה אקדמית 
 

 :ניסיון .2

 המשרהשל שנות ניסיון בתחום עיסוק  4 -לבעלי תואר ראשון 
 המשרהשל שנות ניסיון בתחום עיסוק  3 -בעלי תואר שני ל

 המשרהשל שנות ניסיון בתחום עיסוק  5להנדסאי מוסמך:   
 המשרהשל שנות ניסיון בתחום עיסוק  6לטכנאי מוסמך:    

 

 דרישות נוספות רצויות:

 וארגון.כושר ניהול 
 יכולת עמידה בלחצים.

 עצמאות ויוזמה בביצוע התפקיד.
 יכולת לנהל לשכה ועובדים בהתאם לצרכים.

 כושר הבעה בכתב ובע"פ.
 ידע ותפעול מערכות ממוחשבות 

  בעל רכב לצורך ניידות
 
 
 גמישות ונכונות לשינויים בימי העבודה ובשעות העבודה בהתאם לצורכי העבודה.  .    3

 
 .   זמינות לכניסה מיידית  לתפקיד. 4
 
 .  סייגי העסקה:5

      ************* 
 

 סיוג פעילות מפלגתיתא.  
        

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

 במפלגה בחמש השנים שקדמו למועד הצגת המועמדות.
 
 

עובד הוועדה המרכזית לא יעסוק בפעילות פוליטית או בפעילות מפלגתית ולא יהיה חבר במפלגה. לעניין 
 -זה 

 
 לא יראו השתתפות בהפגנה או בכינוס בעל אופי פוליטי, או הבעת עמדה פומבית בעניינים פוליטיים .  1

 כשלעצמם, כפעילות פוליטית.     
 
 .  מי שלא שילם דמי חבר למפלגה ולא השתתף בפעילות במוסדותיה, לא יראוהו כחבר  מפלגה.2
 
 

 :סייגי קירבת משפחהב.  
 

 לא יועסק עובד אם:    
 

 .  קרוב משפחתו הוא עובד של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת;   1    
 .  ההעסקה עשויה להביא ליחסי כפיפות או לקשרי עבודה בינו לבין קרוב משפחה שלו;2    
 .  ההעסקה עשויה להביא לניגוד עניינים בשל קרבת משפחה לעובד אחר;3    
 ה של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית או  של יושב ראש ועדת הבחירות        .  הוא קרוב משפח4    

 אזורית, של ממלא מקומו, של חבר בוועדת הבחירות המרכזית או בוועדת הבחירות אזורית או          
 של שר או של חבר הכנסת או של בעל תפקיד בכיר במפלגה.         

 

http://www.bechirot.gov.il/
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ו בת זוג לרבות ידוע בציבור, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, לעניין זה, "קרוב משפחה" הוא בן א
דוד, דודה, אחיין, אחיינית, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות קרבה משפחתית 

 חורגת או הנוצרת עקב אימוץ.
 

 הערות:
****** 

 , חומרתה או נסיבותיה, אין .  הוועדה לא תדון במועמדות של מי שהורשע בעבירה שמפאת מהותה1
 המועמד ראוי לשמש במשרה הנדונה.     

 
 .  מובהר כי שיבוץ המועמד אשר ייבחר ככשיר למשרה  מותנה בעמידה בבדיקות ביטחוניות, בחינת 2

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

 
 .  הוועדה תהיה רשאית לבחון את המועמדים למשרה במבחני התאמה כפי שתקבע.3
 
 .  יתכן כי בתקופת הבחירות יוטלו על העובד שייבחר, תפקידים נוספים, עפ"י החלטת המנהלת 4

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

 כמפורט להלן:      
 

 שעות  10למשך  18.00-עד  8.00ה' בין -בימים א      
 שעות 5למשך  13.00עד  8.00רבי חג, בין השעות ביום ו' וע      
 בתקופה זו שעות העבודה הן אף מעבר לאמור, אינטנסיביות ומאומצות.      

 
 המתאימים המועמדים דעתה לשיקול בהתאם מועמד בכל לדון הזכות את לעצמה שומרת הוועדה.  6

 .הבחירות בוועדת מיון הליכי להמשך יוזמנו הסף בתנאי שיעמדו ביותר    
 
 

 לשון נקבה במשמעגם  -כל מקום שננקטה בו לשון זכר 
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