
 

 

 
                                                               

 ועדת הבחירות המרכזית 

 אגף מינהל ומשאבי אנוש 
 
 

  00300921סימוכין:                            
 
 

 מנהלי תחום משכורת גיוס  ל     פומבי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת מודיעה על מכרז  
 (  רבע משרה  לכל משרה 25%משרות בחלקיות של  )   2

 
 31/21מכרז פומבי מס'  

 
 הבחירות   בתקופת   וכן   )בשוטף(   לבחירות   בחירות   בין   שתאוישנה    משרות   הן   שלהלן   ות המשר 

 
 

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

 הטופס הינו חלק בלתי נפרד מן המסמכים אותם יש להגיש. 
 

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

vbhr@knesset.gov.il 

 
       2021במאי    31יום שני, כ'  בסיון תשפ"א,    :  המועד האחרון להגשת מועמדות 

 
 לא תתקבלנה הצעות שיוגשו לאחר מועד זה. 

 
 

 מנהל תחום משכורת              תואר המשרה: 
 

 חשבות אגף                :     שם האגף 

 מח"ר   43-41              : מתח דרגות 

   ירושלים              : מקום עבודה 

 ימי    שני ת על  ס המתפר   , משרה   רבע   ( %25) בתקופה שבין בחירות לבחירות          :    חלקיות משרה 
 עבודה בשבוע.                                   

 
 בתקופת הבחירות לכנסת, עבודה אינטנסיבית במשרה מלאה ומעבר לשעות             

 )ראו לעניין זה, פרק "הערות" להלן(.     העבודה המקובלות            
 

 

http://www.bechirot.gov.il/
mailto:vbhr@knesset.gov.il
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 : תיאור תפקיד 
 ------------- 

עובדי הוועדה,    ת של ו יחידת המשכורת ובתשלום המשכור בסיוע למנהלת  ביצוע מכלול הפעולות הקשורות  
 בכפוף להוראות החשכ"ל, התכ"מ, התקשי"ר הכללים וההנחיות. 

 
רכיבי שכר שונים, כגון    קליטת הנתונים לצורך תשלומי שכר של העובדים, עדכונם השטף וכן הזנתם של 

 וכדומה.   הבראה, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ביטוח מנהלים 
 

מל"מ   ובמעכת  במחשב  הנתונים  קליטת  אחר  הבדיקה מעקב  תהליכי  על  תלושי    ואחריות  של  והאישור 
 השכר. 

 
המפרעה מתלוש המשכורת    ניהול אישור  מפרעות לעובדים, חישוב גובה המפרעה והזנתה במחשב וכן קיזוז 

 לאחר התשלומים בפועל. 
 

בגין  הגביה  ביצוע  וכן  עובדים,  של  לפנסיה  זכויות  רכישת  לעלות  חישובים  פי    ביצוע  על  הזכויות,  רכישת 
 הכללים המחייבים. 

 
חישוב  זה  ובכלל  למיניהן,  ופרישות  עבודה  הפסקות  בגין  התשלומים  מכלול  פיטורין,    ביצוע  פיצויי  גובה 

 מחלה שלא נוצלו ועוד.   מענקים מיוחדים, פידיון ימי חופשה, פיצוי בגין ימי 
 

 הפקת אישורים ודוח"ות על נתוני שכר ו/או הפרשות לגופים שונים עפ"י הצורך. 
 

למס    161זה טופס    ת הודעות על הפסקת עבודה ואישורים בגין זכאות העובד לשחרור כספים, ובכלל הפק 
 הכנסה, לקרנות פנסיה, לחברות ביטוח ולעובד. 

 
 הלשכה המשפטית בוועדה.   גביית חובות שנוצרו עקב תשלומי יתר לעובדים, ובמידת הצורך העברה לטיפול 

 
חברות ביטוח, קרנות    שים כספי העובדים כגון קרנות פנסיה, קיום קשר שוטף עם הגורמים אליהם מופר 

 השתלמות וכדומה. 
 

לתשלומי שכר ומיצוי    מענה לפניות ומסירת מידע לעובדי הוועדה ולגורמים המוסמכים בנושאים הקשורים 
 זכויות עובדים. 

 
 וחריגות.   הנחיה, הדרכה והכוונת עובדים, בקרת ביצועים וסיוע בביצוע מטלות מורכבות 

 
אש"ל ונסיעות למכסת    בדיקת התאמות של דוח"ות שעות עבודה, שעות נוספות, כוננויות, קריאות פתע, 

 הזכאות וביצוע בירורים במידת הצורך. 
 

ובמרכיביו,  בשכר  הקשורים  הסעיפים  של  והכספי  הכמותי  התקציבי  הניצול  אחר  תחזיות    מעקב  ביצוע 
 הצורך.   ים לממונה עפ"י לחריגה/לעודף בתקנות השכר, ומסירת דוח"ות שוטפ 

 
 השכר.   קיום קשר שוטף עם יחידות החשכ"ל, מל"מ וגורמים רלוונטיים לצורך הגדרת מערכת 

 ביצוע פעולות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות הממונה. 
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 דרישות סף: 
 ************ 

 
 : השכלה .   1
   

 / או הנדסאי טכנאי    תואר ראשון - השכלה אקדמית  
 
 
   : ניסיון .   2
 

ראשון   תואר  תחום    5  - לבעלי  בניהול  ניסיון  משכורת שנות  ותשלום  במגזר    משכורת    לעובדים 
 הציבורי/ממשלתי. 

 
שני   תואר  משכורת   4  - לבעלי  ותשלום  משכורת  יחידת  בניהול  ניסיון   במגזר    שנות  לעובדים 
 הציבורי/ממשלתי. 

   
 שנות ניסיון בתחומים שפורטו לעיל.   7  - לטכנאי מוסמך  

 
 לעיל. שנות ניסיון בתחומים שפורטו    6  - להנדסאי מוסמך  

 
 
 גמישות ונכונות לשינויים בימי העבודה ובשעות העבודה בהתאם לצורכי העבודה.   .     3

 
 .   זמינות לכניסה מיידית  לתפקיד.   4
 

      
 : דרישות נוספות ורצויות        

 
 הכרות עם מערכת עיבוד נתונים ממוחשבת לניהול שכר בסקטור הממשלתי. 

 קשורים בתפקיד. הכרות עם החוקים, ההסכמים והתקנות ה 

 יכולת ארגון 

 שליטה ביישומי אופיס. 

 כושר הבעה בכתב ובעל פה. 
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 : סייגי העסקה .   5
        ************* 

 
 מפלגתית סיוג פעילות  א.   

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

 שעוסק בפעילות פוליטית או בפעילות מפלגתית, חבר מפלגה, או מי שעסק בפעילות כאמור או היה חבר  
 

 במפלגה בחמש השנים שקדמו למועד הצגת המועמדות. 
 
 

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

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

 כשלעצמם, כפעילות פוליטית.       
 
 בפעילות במוסדותיה, לא יראוהו כחבר  מפלגה. .  מי שלא שילם דמי חבר למפלגה ולא השתתף  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     
 הביא לניגוד עניינים בשל קרבת משפחה לעובד אחר; .  ההעסקה עשויה ל 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            
 כנסת או של בעל תפקיד בכיר במפלגה. של שר או של חבר ה           

 
לעניין זה, "קרוב משפחה" הוא בן או בת זוג לרבות ידוע בציבור, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה,  
דוד, דודה, אחיין, אחיינית, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות קרבה משפחתית  

 חורגת או הנוצרת עקב אימוץ. 
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 הערות: 
 ****** 

 .  הוועדה לא תדון במועמדות של מי שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין  1
 המועמד ראוי לשמש במשרה הנדונה.       

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

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

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

 הכללית.       
 
   שעות שבועיות( בהעסקה של שני ימי עבודה   10.5הינם )   ברבע משרה  .  ימי ושעות העבודה לתפקיד זה  5

 מידת הצורך שעות העבודה הן אף מעבר לאמור, ולעיתים אף בימים  קבועים בתיאום עם הממונה וב      
 נוספים או אחרים.        

   
 ופרק זמן נוסף אחריה, הינן  כמפורט    במהלך תקופת הבחירות ת  בוועדה   .   שעות  העבודה  המקובלו 6

 להלן:        
 

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

 
 

 גם לשון נקבה במשמע   - כל מקום שננקטה בו לשון זכר  
 
 
 
 
 
 
 

 


