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

פות רצויות, כישורים אישיים, הערות והנחיות מפורטות בדבר אופן הגשת המשרה, דרישות נוס
 המועמדות. 

טופס "הגשת המועמדות למשרה פנויה בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת", זמין באתר הוועדה 
www.bechirot.gov.il   

 המסמכים אותם יש להגיש.הטופס הינו חלק בלתי נפרד מן 
 

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 

 
 2020באוקטובר  81תשרי תשפ"א, ב ל', ראשוןיום  המועד האחרון להגשת מועמדות: 

 
 לא תתקבלנה הצעות שיוגשו לאחר מועד זה.

 
 

 ראש אגף הדרכה           תואר המשרה:
 

  הדרכהאגף              :    אגףשם ה

 מח"ר 45-43             :מתח דרגות

  ירושלים            :מקום עבודה

 ת על שלושה ימי סהמתפר ,חצי משרה (50%)בתקופה שבין בחירות לבחירות       :   חלקיות משרה
 עבודה בשבוע.                                
 עבודה אינטנסיבית במשרה מלאה ומעבר לשעות בתקופת הבחירות לכנסת,           
 )ראו לעניין זה, פרק "הערות" להלן(.   העבודה המקובלות         

 
 

 :תיאור תפקיד
------------- 

באופן  ועדת הבחירות המרכזית מנהלת בתקופת הבחירות לכנסת מערך הדרכה מקיף, שבמסגרתו מודרכים
קלפי, מפקחי ות קלפי, חברי ועד רחב של תפקידים, ובהם מזכירי ועדות עשרות אלפי מועמדים, למגווןפרונטלי 

מופעי הדרכה ברחבי כל מאות שבועות לפני הבחירות מבוצעים  5-6בתקופה של ועוד.  , קולטיםטוהר הבחירות
  .(דרכותה  1100-התקיימו כ 23)בכנסת הארץ 

 
 פדגוגית, -, לרבות הדרכה טכנוואסטרטגיית הדרכה כוללתלגיבוש מדיניות  כוללת אחריותלראש האגף 

 תכניות ההדרכה  בעלי התפקידים הנדרשים בתקופת בחירות, גיבוש לפיתוח המיומנויות והידע של
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להוראות החוק,   וכן קריטריונים ונהלי עבודה ליישומם, בהתאם  ,קביעת מטרות ויעדי ההדרכהן,  ותקצוב
 .וועדת הבחירות של  הלת הכלליתלתקנות, לנהלים ולהנחיות המנ

 
 ם, שימורבפרט של ועדת הבחירות בכלל, ובתחומי המקצוע פיתוח תורה וידע בתחומי ההדרכה

  .םוהטמעת
 

פיתוח הדרכה וטכנולוגיות למידה מגוונות )כגון לומדות מיון והכשרה לבעלי תפקידים בוועדות הקלפי, 
אפליקציות למידה ומעקב אחד למידה ועוד(, לרבות פיתוח תוכן ועזרי הדרכה, התוויית תהליכי למידה 

 ה.   בהתאם להוראות ולמדיניות הנהלת ועדת הבחירות המרכזית והבטחת יישומן הלכה למעש
 

ברמה הארצית והאזורית,  וועדות הבחירות האזוריות ניהול מערך ההדרכה של ועדת הבחירות המרכזית
ההדרכה  הפעילות של מערך ת הבחירות וקביעת מטרות ויעדיוורכי ההדרכה של ועדצואיתור  מיפוי

 בהתאם לצרכים המשתנים, למדיניות הוועדה ולהנחיות.
 

למדריכים,  בוועדת הקלפי,השונים )למשל: הדרכה מפורטות לבעלי התפקידים   כניותוגיבוש ת  ייזום
(, לרבות הכנת תוכנת לומדה לגיוס ולבחינת מזכירי בוועדות האזוריות למראיינים ולגורמים הרלבנטיים

 . והבטחת יישומןקלפי, 
 

י תפקידים בוועדות לבעל  הכנה וריכוז אמצעי למידה וחומרי לימוד והדרכה, ובכלל זה, הכנת מדריך מלא
הפצת ערכות הלימוד וחומרי ההדרכה לוועדות .  לומדה ממוחשבת, תרחישים ותרגיליםהקלפי, הכנת 

 הלימוד וההדרכה לכלל בעלי התפקידים בוועדות הקלפי. האזוריות, ובאמצעותם, הפצת ערכות
 

 שלהם.מיומנותם והידע  המקצועי מדריכים, להכשרתם ולפיתוח אחריות לגיוס 
 
ההיערכות הארגונית ן, התכנו משלבי נחיית הוועדות האזוריות בכל הקשור להליך ההדרכה בכל אחדה

  פיקוח ובקרה על כל שלבי ההתארגנות לביצוע )תכנים ואמצעי ההדרכה( והביצוע, ניהול מערך הדוק של
 התפקידים בקלפי ובוועדות האזוריות. המזכירים ובעלי  ההדרכות של

 
ת בקרה לתפקוד המזכירים במהלך יום הבחירות, באמצעות שיבוץ מדריכים בקלפיות עריכת וביצוע תכני

 ברחבי הארץ.  
 

 עמידה ביעדי ביצוע ותקציב ניהול מערך בקרה, מדידה והערכה של תהליכי העבודה ושל התפוקות,
מערכת  לקראת  קחי ההדרכה בתום מערכת הבחירות, גיבוש המלצות/לקחיםל סיכום ודיווח, ההדרכה

 במערך ההדרכה הכולל. הבחירות הבאה ונקיטה בפעולות הנדרשות להטמעת הלקחים ו/או השינויים
 

 שיפור תהליכים בתחומי העיסוק של האגף. ייזום, קידום וניהול
 

גיבוש וניהול מדיניות ואסטרטגיית הדרכה לפיתוח המיומנויות והידע של עובדי הוועדה הקבועים, מיפוי 
   ונהלי עבודה. םקריטריוניהכשרה ופיתוח, הכנת תכנית הדרכה, צורכי ההדרכה, 

 
 פי הנחיות הממונה.-נוספות בהתאם לצרכים ועל  ביצוע משימות
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 דרישות סף:
************ 

 
 :השכלה.  1
  

 
 בתחומים אלה. שני  למידה או תואראו בטכנולוגיות  חינוך או במינהל חינוכיאר ראשון בות.  א      

 
 שעות בתחומים של פיתוח הדרכה,  300לימודי תעודה וקורסים בהיקף כולל של לפחות .  ב       

 .ומהניהול הדרכה, טכנולוגיות למידה עדכניות, פיתוח קורסים, פיתוח לומדות וכד            
 
 
  :ניסיון.  2
 

 (, לרבות ניהול)מאות מודרכיםמוכח בניהול הדרכה בארגון בהיקף גדול של מודרכים ניסיון .  א
 עובדים(. 3עובדים )לפחות צוות      

 
 ניסיון בבניית תכניות הדרכה בהיקף נרחב. .  ב      

 
  

 4נרחב, מתוכם  שנות ניסיון בתכנון, פיתוח וניהול מערך הדרכה בהיקף 7 -לבעל תואר ראשון       
 מערכתיים. שנות ניסיון לפחות בניהול עובדים  ו/או ניהול פרויקטים      
 

 שנות 4נרחב, מתוכם  שנות ניסיון בתכנון, פיתוח וניהול מערך הדרכה בהיקף  6 -לבעל תואר שני       
 מערכתיים. בניהול עובדים  ו/או ניהול פרויקטיםיסיון לפחות נ      
  
 גמישות ונכונות לשינויים בימי העבודה ובשעות העבודה בהתאם לצורכי העבודה.    .  3

 
 זמינות לכניסה מיידית  לתפקיד.  .  4
 
 
 

 :דרישות נוספות ורצויות       
 

 .חינוך, טכנולוגיות למידהיותר מהתחומים הבאים:   שני באחד אורצוי תואר        
 ניסיון מוכח בתחומי מערך למידה, בכלל זה: ניהול מערך למידה וכלי למידה לעובדים באמצעות       

 טכנולוגיות מתקדמות. מערכות        
 של פיתוח לומדות ואמצעי למידה מתקדמים.  ניהול פרוייקטים       
 פיתוח וניהול של קורסים מקצועיים, על כל שלבי הפיתוח והיישום שלהם       
 העברת הרצאות וסדנאות ברמה מקצועית גבוהה בתחומי עיסוק שונים       
 יכולת ניסוח וכתיבה ברמה גבוהה       
 יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת       
 איה מערכתית וכושר לניהול מו"מ ברמה בכירה.ר       
 יכולת עמידה בלחצים.       
 יצירתיות, חדשנות ו"ראש פתוח".         

 
 

 

 

 

 

 

 :סייגי העסקה.  5
      ************* 
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 סיוג פעילות מפלגתית.  א
        

למפלגה או לגורם בכיר בה, מי לא ימונה לעובד הוועדה המרכזית, מי שיש לו זיקה אישית או עסקית 
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. 
 -זה לעניין 

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

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

 עובד אם:לא יועסק     
 

    .  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    
 .  הוא קרוב משפחה של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית או  של יושב ראש ועדת הבחירות        4    

 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.         

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

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

 
 הערות:

****** 
 בירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין .  הוועדה לא תדון במועמדות של מי שהורשע בע1

 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      
 קיומה של קרבת משפחה בהתאם לכללים החלים על עובדי ועדת הבחירות.     

 
 .  הוועדה תהיה רשאית לבחון את המועמדים למשרה במבחני התאמה כפי שתקבע.3
 
 , עפ"י החלטת המנהלת תפקידים נוספיםהעובד שייבחר, יוטלו על  .  יתכן כי בתקופת הבחירות4

 הכללית.     
 
    שעות שבועיות(:    21ימי ושעות העבודה לתפקיד זה בחצי משרה הינם כמפורט להלן ).  5

 15:00 - 8:00בין:    -ביום א'        
 15:00 - 8:00בין:    -ביום ב'        
 15:00 - 8:00בין:    -ביום ד'        

 רך שעות העבודה הן אף מעבר לאמור, ולעיתים אף בימים נוספים או אחרים.  במידת הצו      
  

 
 
 ופרק זמן נוסף אחריה, הינן במהלך תקופת הבחירותשעות  העבודה  המקובלות  בוועדה  .   6

 להלן:כמפורט       
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 ומעבר לכך. 18.00-עד  8.00ה' בין -בימים א      
 .13.00עד  8.00 ביום ו' וערבי חג, בין השעות      
 בתקופה זו שעות העבודה הן אף מעבר לאמור, אינטנסיביות ומאומצות.      

 
 

 גם לשון נקבה במשמע -כל מקום שננקטה בו לשון זכר 
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