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  03815520 סימוכין:

 
 

 2020/22הליך פומבי מס' ועדת הבחירות המרכזית לכנסת מודיעה על 
   במרכז המבצעי לוגיסטי  ממונה רכש והתקשרויות

 לתקופת הבחירות בלבד
 
 

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 

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

 
ת טופס הבקשה(, לאגף המסמכים המבוקשים )לרבו כליש להקפיד על הגשת המועמדות בצירוף 

 .לכנסת בוועדת הבחירות המרכזית)הון אנושי( משאבי אנוש 
 

 12.202031.בטבת תשפ"א,   ט"ז,  יום חמישי : המועד האחרון להגשת מועמדות
 .לאחר מועד זהשיוגשו ת והצע נהלא תתקבל

 
 

 ממונה רכש והתקשרויות  תואר המשרה:
 

 לוגיסטימרכז מבצעי    : יחידהשם ה

 מח"ר 44-42     :מתח דרגות

 פארק תעשיות שוהם, חבל מודיעין: : מקום עבודה

 

עבודה משרה מלאה,  )כשלושה חודשים(ולאחריה ) לכנסת במהלך מערכת הבחירות :חלקיות המשרה

  .ממושכת ואינטנסיבית מעבר לשעות העבודה המקובלות

                                                    
 תיאור המשרה:

 

חובת  ותקנות ניהול  תהליכי רכש והתקשרויות, התחייבויות ותשלומים בחשבות ,  בהתאם לחוק
החשב הכללי והחלטות ועדת  המכרזים, הוראות התכ"ם, חוזים והסכמים,  מכרזים מרכזיים, תעריפי

 להנחיות חשבת הוועדה.המכרזים,  והכל בהתאם 
 

שבתחום התפקיד,  הדרכה והנחיית העובדים, לרבות עובדים המועסקים בתקופת בחירות, בנושאים
 להנחיות חשבת הוועדה. קביעת משימות וסדרי עדיפויות ובקרה על עבודתם, והכל בהתאם

 
 ל חשבונות.ע סיוע לבעלי התפקידים השונים בחשבות הוועדה, ובהם, סגן חשבת הוועדה והממונה

 
 הוועדה המרכזית. קבלת דרישות לרכישת טובין ושירותים מהמרכז הלוגיסטי של הוועדה ומאגפי
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מרכזיים, חוק ותקנות  בדיקת  דרישות הרכש מול חוזים קיימים, החלטות ועדת המכרזים, מכרזים
 פורט לעיל.רכש שחורגות מההוראות כמ חובת המכרזים והוראות התכ"ם.  דיווח לממונה על דרישות

 
ביצוע  רישום הזמנות במערכת מרכב"ה, רישום תשלומים ובדיקתם מול תעודת המשלוח, דוח

 וההזמנה.
 

המכרז המרכזי,  ניהול תיק הזמנות, לרבות ההזמנות חתומות, הסכמים, החלטות ועדת המכרזים או
 הצעות המחיר, ערבויות וכל מסמך אחר רלוונטי, הכל לפי העניין.

 
 תחום הערבויות  במערכת מרכב"ה.ניהול 

 
 וכל תהליכי הרכש. הנחיה, פיקוח ובקרה  אחר  עבודת קנייני הוועדה, לרבות, ניהול מצאי ומלאי

 
 ניהול רשימות מציעים על פי הצורך.

 
 ספקים. עריכת דוח"ות תקופתיים, תוך ביצוע מעקב ובקרה אחר סיום ההתקשרויות עם

 ותשלומים, בביצוע מטלותיהם.
 
 ועובדיה. שמש/ת כאיש הקשר של הוועדה אל מול חברת הביטוח המבטחת את רכוש הוועדהמ
 

לצורך ובהתאם  ביצוע  מטלות נוספות בתחומי הפעולה השונים והמגוונים של הוועדה, בהתאם
 להוראות מנכ"לית הוועדה וחשבת הוועדה.

 

 

 דרישות סף:

 :השכלה   .1
 

 תואר ראשון.
 

מועמדותם גם   , רשאים להגיש2012-ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התע"גלחוק  39בהתאם לסעיף 
והרוח בהם נקבעה דרישה  הנדסאים וטכנאים מוסמכים למשרות בדרוג האקדמאים, במדעי החברה

 להשכלה אקדמית כללית.
 
 :ניסיון .2
 

ודה על לפחות בעב שנים 3שנות ניסיון בתחומי העיסוק של המשרה, מתוכן  6 –לבעלי תואר ראשון 
 בתחום הרכש. SAPמערכות 

 
לפחות בעבודה על  שנים 3שנות ניסיון בתחומי העיסוק של המשרה מתוכן  5 –לבעלי תואר שני 

 בתחום הרכש. SAPמערכות 
 

 שנות ניסיון כמפורט לעיל. 8  -לטכנאים מוסמכים 
 שעות ניסיון כמפורט לעיל. 7 -להנדסאים מוסמכים  

 
 יבחר למשרה ידורג בדירוג המינהליר הנדסאי או טכנאי מוסמך אש

 
 
 
 
 
 
 
 

 דרישות נוספות רצויות:
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 כושר ארגון.
 כושר ניהול מו"מ עם גורמים שונים.

 יכולת עמידה בלחצים
 יחסי אנוש ויחסי עבודה מעולים.
 עצמאות ויוזמה בביצוע התפקיד.

 הוראות התכ"מהכרת החוקים, התקנות, ההוראות והנהלים הקשורים לתפקיד, לרבות 
 והחשכ"ל.

 ידע מעשי ביישומים מורכבים בגיליונות אלקטרונים.
 ידע בתחום הרכש במערכות ממשלתיות.

 נכונות לעבודה מעבר לשעות העבודה ולעבודה אינטנסיבית ומאומצת, על פי הצורך.
 שעות לפחות. 400ושימוש במערכת. בהיקף של  SAP -סיום קורס ב

 

 
 ם בימי העבודה ובשעות העבודה בהתאם לצורכי העבודה.  גמישות ונכונות לשינויי .3

 
 .זמינות לכניסה מיידית  לתפקיד. 4
 
 

 סייגי העסקה:

 סיוג פעילות מפלגתיתא.  
        

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

 חבר במפלגה בחמש השנים שקדמו למועד הצגת המועמדות.
 
 

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

 
   י, או הבעת עמדה פומבית בעניינים לא יראו השתתפות בהפגנה או בכינוס בעל אופי פוליט .1

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

 
 
 :סייגי קירבת משפחה.  ב
 

 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    
 .  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.         

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

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

 
 

 הערות:
****** 

 רשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין .  הוועדה לא תדון במועמדות של מי שהו1
 המועמד ראוי לשמש במשרה הנדונה.     
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 .  מובהר כי שיבוץ המועמד אשר ייבחר ככשיר למשרה  מותנה בעמידה בבדיקות ביטחוניות, בחינת 2

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

 
 .  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 הבחירותבודה  המקובלות  בוועדה  .   שעות  הע5

 כמפורט להלן:      
 

 שעות עבודה  10 – ומעבר לכך 18.00-עד  8.00ה' בין -בימים א      
 שעות עבודה.  5 – 13.00עד  8.00ביום ו' וערבי חג, בין השעות       

 
       

 המתאימים המועמדים הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לדון בכל מועמד בהתאם לשיקול דעתה.    .6
 .שיעמדו בתנאי הסף יוזמנו להמשך הליכי מיון בוועדת הבחירותביותר       

 
    גם לשון נקבה במשמע -כל מקום שננקטה בו לשון זכר 
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