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 כללי .1

עסקת קרובי משפחה במשרד מבקר המדינה ונציב תלונות להבסייגים נוהל זה עוסק  1.1

המשרד לעובד  1רבת משפחה בין עובדשבהן קיימת קבנסיבות המשרד(  -)להלן הציבור 

מועמד למשרה במשרד. זאת בהתבסס על הכללים והעקרונות לאחר במשרד או 

 .המפורטים להלן, הקובעים מגבלות ואיסורים על מינוי קרובי משפחה באותו משרד

 

 חששמעלים , מעצם מהותם, במשרדקשרי משפחה במשרד או ביחידה מינהלית  1.2

באופן גלוי או סמוי בעבודה השוטפת, כגון  העלולים לפגועלהיווצרות מצבים לא רצויים, 

מתיחות בין עובדים, מתן עדיפות למועמד לתפקיד במשרד אשר קרוב משפחתו מועסק 

בשלב של הכרעה בעניין קידומו או קביעת גם הוא במשרד, חשש לקיום שיקולים זרים 

תנאי עבודתו של אדם שקרוב משפחתו מועסק במשרד, וכן השפעה שלילית על שאר 

  .העובדים במהלך העבודה השוטפת

 
התכליות העיקריות המונחות ביסוד ההגבלה על העסקת קרובי משפחה באותו משרד הן  1.3

רות הציבורי. ההגבלה האמורה נועדה השמירה על טוהר המידות ומניעת ניגוד עניינים בשי

גם לתכלית של שמירה על מראית פני הצדק, ושל הימנעות מפגיעה באמון שרוחש הציבור 

לשירות הציבורי עקב העסקת קרובים באותו משרד, בפרט כשמדובר במשרד מבקר 

המדינה. תכליות אלה מתיישבות עם הקוד האתי של המשרד ולפיו על משרדנו לשמש 

מתוך הכרה בכך שבפועלנו  משרתי הציבור, למוסדות שלטון אחרים ולציבור..."דוגמה ל

כגוף עליון לביקורת ולבירור תלונות אנו צריכים לשמש מודל להתנהגות על פי אמות 

 המידה הראויות".

 
י משרד מבקר המדינה(, המדינה )מינויים( )סייגים בקרבת משפחה( )עובדבכללי שירות  1.4

ביחידה בין קרבה משפחתית  ההבחנה גבי משרד מבקר המדינהלנקבעה , 1969-התש"ל

 .במשרדובין קרבה משפחתית  מינהלית

 
רבה משפחתית בין שני מצבים, יובהר כי לא תותר במשרד קבחנה בין שני ההעל אף ה 1.5

יחסי  לגרום להיווצרות עלולהמינוי אם עובדים הן באותה יחידה מינהלית הן במשרד, 

 .למעט העסקת ילדי עובדים במשרד במהלך חופשותכפיפות בין קרובי המשפחה, 

  

                                                 
 נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ולנשים כאחד. מנוסח מטעמי נוהל ה  1
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 מטרת הנוהל  .2

 להבהיר את הסייגים להעסקת קרובי משפחה במשרד.  2.1

להסדיר את אופן טיפולו של אגף משאבי אנוש בבקשות של מועמדים לתפקיד במשרד  2.2

 .שהצהירו כי קרוב משפחתם עובד במשרד

הרלוונטיים כיצד לפעול כל אימת שמתעוררת סוגיה של קרבת  הנחות את הגורמיםל 2.3

 משפחה בין עובדים במשרד או בין מועמד למשרה לעובד שכבר מועסק במשרד.

 

 

 הבסיס החוקי והנורמטיבי לנוהל .3

 .1959-לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט 33סעיף  3.1

-מבקר המדינה(, התש"ל כללי שירות המדינה )מינויים( )סייגים בקרבת משפחה( )עובדי 3.2

1969. 

 .2007-כללי שירות המדינה )מינויים( )סייגים בקרבת משפחתית(, התשס"ח 3.3

 התקשי"ר(. - לתקנון שירות המדינה )להלן 13.3פרק  3.4

של נציב שירות המדינה בעניין התקשרות עם כוח אדם שאינו מקרב עובדי  1.51הנחיה  3.5

 .המדינה להעסקתו במשרדי הממשלה

 .חופש העיסוקחוק יסוד:  3.6

 

 הגדרות .4

 .שמנכ"ל המשרד הסמיך לעניין זהאו בעל תפקיד אחר  מנכ"ל המשרד - אחראיה 4.1

 מינוי של קבע, מינוי זמני, הטלת תפקיד או קבלת משרה בדרך אחרת. - העסקה 4.2

 חטיבות( 3) ;( כלל חטיבות הביקורת2) ;( נציבות תלונות הציבור1) - יחידה מינהלית 4.3

חשב יחידה מינהלית נפרדת כל אחת משלוש הלשכות ית על כך המטה והמינהל. נוסף

משנה של נציבות הירושלים, תל אביב, חיפה )לשכות  -הגיאוגרפיות של המשרד 

הציבור לקבלת קהל ישויכו בהתאם למבנה הארגוני שלהן לאחת הלשכות  תלונות

  הגיאוגרפיות האמורות לעיל(.

 .הציבורמשרד מבקר המדינה ונציב תלונות  - משרדה 4.4

 .ונציב תלונות הציבור מבקר המדינה - ר המדינהבקמ 4.5

העסקה מתכונת בכל  ,או ביחידה מינהלית כל תפקיד שמבצע כל המועסק במשרד - משרה 4.6

לרבות במינוי של  ,באמצעות גוף אחר או בכל דרך אחרת, בין בשכר ובין שלא בשכרואף 

משרה או )למשל  בדרך אחרתקבלת משרה הטלת תפקיד או אמצעות מינוי זמני, בבקבע, 

 .(שירות לאומיו עובד קבלןאו מתמחה, סטודנט תפקיד של 
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או בת זוג, לרבות ידוע בציבור, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, זוג בן  - קרוב משפחה 4.7

, דודה, בן אח, בת אח, בן אחות, בת אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד דוד,

 של קרובים אלה. בני זוגם וכן קשר עם נכדה

 .לרבות קרבה משפחתית חורגת או הנוצרת עקב אימוץ - תיתמשפח קרבת 4.8

  קשרי עבודה   4.9

לצורך קבלת החלטות, מתן המלצות וקביעת  עם קרוב המשפחה עבודה משותפת 4.9.1

  נהלים;

לחשבות  באגףאגף כוח אדם, במשפטית, הקרוב משפחה ממלא תפקיד בלשכה  4.9.2

עם רוב יש לה קשר שכל יחידה אחרת באו אגף משאבים חומריים בולגזברות, 

מנהל חטיבה  שהואקרוב משפחה עבודה עם , וכן עליהן השפעהיחידות המשרד או 

  ;או מנהל נציבות תלונות הציבור

 קרוב משפחה משמש חבר בוועד העובדים; 4.9.3

 או האחראי, עלול מבקר המדינהכל קשר אחר בין קרובי משפחה אשר לדעת  4.9.4

 .ביניהם ונסיבותיו להשפיע על יחסי העבודה מהותולנוכח 

 

 ביחידה מינהלית יתמשפחתקרבת  5

לא ימונה אדם למשרה באחת מהיחידות המינהליות, אם קרוב משפחה שלו עובד באותה  5.1

 יחידה מינהלית. 

קרוב בלשכת ירושלים אם  א יוכל אדם להתקבל לתפקיד בנת"ץ, ללדוגמהלפיכך,  5.2

 ה כלשהיבחטיב עובדתו לא אם קרוב משפחאף ושהיא, לשכה כל ב נת"ץבמשפחתו עובד 

 בלשכת ירושלים.

 

 סייגים לתחולה ביחידה מינהלית 6

הוכח כן אלא אם  עובד קרוב משפחה שלו, שבהלא ימונה אדם למשרה ביחידה מינהלית  6.1

וכן  ביניהם עבודהשוי להביא ליחסי כפיפות או לקשרי המינוי אינו עכי למבקר המדינה 

 :כי

חיוני למשרד והובהר למבקר המדינה כי אין באותה עת שירותו של המועמד  6.1.1

 מועמד מתאים אחר למילוי המשרה;

 או

 היחידה מצדיק את אישור המינוי. אזור שבו שוכנתמצב התעסוקה ב 6.1.2

 

 קרבה משפחתית במשרד 7

והמינוי  ,עובד ביחידה מינהלית אחרת במשרדקרוב משפחתו ם אדם למשרה במשרד א לא ימונה

 יחסי כפיפות ביניהם.לגרום לעשוי 
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 סייגים נוספים לקרבה משפחתית ביחידה מינהלית או במשרד 8

במשרד, אלא בהיתר מבקר המדינה או למשרה עובד  ועסקלא י - משותפת עבודה 8.1

קבלת במסגרת תפקידו הוא וקרוב משפחתו צפויים לשתף פעולה לשם , אם האחראי

 נהלים;החלטות, מתן המלצות וקביעת 

רוב יחידות  על  תפקיד ביחידה אשר יש לה קשר והשפעה לבעל משפחתית קרבה 8.2

 הוא או , אםהאחראילא יועסק עובד במשרד, אלא בהיתר מבקר המדינה או  -  המשרד

או השפעה רוב יחידות המשרד עם תפקיד ביחידה אשר יש לה קשר  ממלאמשפחתו קרוב 

אנוש, אגף החשבות והגזברות, אגף מערכות משפטית, אגף משאבי הלשכה ה כמו: עליהן

 מידע, אגף משאבים חומריים.

לא יועסק עובד במשרד, אלא בהיתר מבקר  - העובדים בוועד לחבר משפחתית קרבה 8.3

 משמש חבר בוועד עובדים.משפחתו אם קרוב  האחראיהמדינה או 

לא יועסק עובד במשרד, אלא  - הבכיר הסגל עםמשפחתית לעובדים הנמנים  קרבה 8.4

ממלא תפקיד של מנהל  משפחתוקרוב הוא או , אם האחראיבהיתר מבקר המדינה או 

 חטיבה או מנהל נציבות תלונות הציבור.

לנוכח או האחראי, עלול  מבקר המדינהבין קרובי משפחה אשר, לדעת  כל קשר אחר 8.5

 מהותו ונסיבותיו להשפיע על יחסי העבודה.

ליתן  האחראילעיל, רשאי מבקר המדינה או  8.1-8.4על אף הסייגים המפורטים בסעיפים  8.6

תנאים כך שהעובד יעמוד בהיתר להעסקת קרובי משפחה, ורשאי הוא להתנות היתר זה ב

, אם שוכנע כי העסקה כאמור לא 9, בהתחשב בשיקולים המפורטים בסעיף שימצא לנכון

 תפגע בטוהר המידות.

 

 מדינה להעסקת קרוב משפחההיתר מבקר ה 9

בקשה להעסקת עובד שקרוב משפחתו מועסק במשרד, לקבל החלטה לגבי בבוא מבקר המדינה 

 , ישקול בין השאר את אלה:8סעיף כמפורט ב

 דרגת קרבת המשפחה; 9.1

 הליך קבלת העובד לעבודה; 9.2

 משרה;שהתחרו על המספר המועמדים  9.3

 קרובי המשפחה; משרתמידת הבכירות של  9.4

 ;צפוי לעבוד המתמודד הלשכה שבה 9.5

מספר קרובי המשפחה מדרגה ראשונה המועסקים במשרד או באותה יחידה מינהלית, לפי  9.6

או בת זוג, לרבות ידוע בציבור, הורה, אח, זוג בן  -העניין. "קרוב משפחה מדרגה ראשונה" 

 אחות, בן, בת;

 מספר קרובי המשפחה המועסקים במשרד או באותה יחידה מינהלית. 9.7

 העובד החדש;העסקה המבוקשת של תקופת ה 9.8
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, מידת הדחיפות של איושה וכן הצורך לאיישה באמצעות אדם בעל חיוניות המשרה 9.9

 .כישורים ספציפיים

 .באזור שבו שוכנת הלשכה שהעובד מועמד לעבודה בהמצב התעסוקה  9.10

האפשרות למנוע את יחסי הכפיפות, קשרי העבודה וניגוד העניינים בין קרובי המשפחה,  9.11

 לרוקן מתוכן את משרותיהם;בלי 

 הולם. מימוש זכויותיהן של נשים להעדפה מתקנת ושל אוכלוסיות מרקע מגוון לייצוג 9.12

 

דנטים ומתמחים( והעסקת גיוס עובדים חדשים )לרבות מתנדבים, משרתי שירות לאומי, סטו 10

 כוח אדם חיצוני

כל  ( על1ח נספ לדווח בטופס ייעודי )ראובמשרד נדרש  מועמדות למשרהאדם המגיש  10.1

 עובד המשרד. לקרבה משפחתית שיש לו 

 יבדוק הרכז הרלוונטי באגף - במשרדקרבה משפחתית לעובד  כי יש לוהצהיר המועמד  10.2

כפיפות וקשרי יווצרו אם עובד המשרד, מהות הקרבה של המועמד למהי משאבי אנוש 

ומהי מועסק עובד המשרד מינהלית שבה אם המשרה באותה יחידה ביניהם,  עבודה

 משרה.של החיוניות מידת ה

עלול להשפיע על יחסי העבודה  אם הקשר מבחינת מהותו ונסיבותיוהרכז  יבחן מו כןכ 10.3

רבים  קרובי משפחהואף  לעובד יותר מקרוב משפחה אחד במשרד אם ישבמשרד, לרבות 

סמיכות  באופן הגורם להיווצרותמבנה אותו העובדים נדרשים לעבוד בבמשרד, או אם 

 תפקודם. יתר ב

המועמדות היא באותה יחידה  אליה הוגשהשאם בגמר הבדיקה מצא הרכז כי המשרה  10.4

מועסק קרוב משפחה או כי עלולה להתקיים בין המועמד לקרוב משפחתו מינהלית שבה 

קבלת מועמדותו, לאחר -בדבר אימכתב  מנהל אגף משאבי אנוש למועמדישלח  כפיפות

. על ההחלטהערר שנועץ עם הלשכה המשפטית. תינתן למועמד אפשרות להגיש למנכ"ל 

 (.2נספח  )ראו

פות בין המועמד לבין קרוב כפייחסי שבגינה ייווצרו מצא הרכז כי אין מדובר במשרה  10.5

באותה יחידה מינהלית, יאשר  המועמד וקרוב משפחתו אינם צפויים לעבודוכי משפחתו, 

מועמד כי ה ידיעתלהרכז כמו כן יביא  .משרההמועמד על השל התמודדותו המשך  את

אם ייבחר למשרה, הוא יוכל לאיישה רק בתנאי שיקבל היתר לכך מאת מבקר המדינה, 

ההיתר מסור לשיקול דעתו הבלעדי של מבקר  מתןבהיר כי יהרכז ובכפוף להיתר זה. 

וקרוב משפחתו יחתמו  המדינה, וכי קליטתו של המועמד במשרד תהיה בכפוף לכך שהוא

עובד אם יסרב . על הצהרה בדבר מגבלות העסקה נוכח הזיקה המשפחתית ביניהם

לא תאושר המשך  ,לחתום על הצהרה והתחייבות כאמור או המועמד המשרד

 .(3נספח  והמועמדות. )רא

הרכז ידווח  ,בדבר הקשרספק  אם מתעוררחינה או הטעון בקשר משפחתי אם מדובר ב 10.6

 .על הסוגיה כדי שתבחן אותה שכה המשפטיתללהרלוונטי באגף משאבי אנוש 
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רבה נעשו לגבי מועמד שהצהיר שיש לו קשמסמכים המתעדים את הבדיקות כל ה 10.7

יישמרו במשרד לתקופה ניינו בעחלטות שהתקבלו לעובד במשרד ואת הה משפחתית

מתמודד שמועמדותו לא אושרה בתהליך המיון הראשוני, מסמכים בעניינו של כדלקמן: 

יישמרו בחדר  -לא התקבל לעבודה במשרד הוא ושרה, אך עמדותו אול מתמודד שמאו ש

מתמודד שהתמודדותו מסמכים בעניינו של ( עד למועד ביעורם; -2הגניזה )בקומה 

 תיקו האישי של העובד.יישמרו לצמיתות, ב -וד במשרד לעבאושרה והחל 

 

 עובד חדש קליטת  11

קרבה יש ציין אם לשוב ולעם קבלת העובד החדש לעבודה במשרד יידרש העובד  11.1

 1משרד ולחתום על הצהרה בנוסח המצורף כנספח המי מעובדי בינו לבין  משפחתית

לעובד  קרבה משפחתית לראשונה עלבמעמד זה החדש העובד דיווח לנוהל זה. אם 

כדי שתבחן את הסוגיה ותגיש למבקר  ,לשכה המשפטיתיימסר דיווח על כך ל ,המשרד

  חוות דעת בעניינה. לאחראיהמדינה או 

לו קרובי שאין ל הרכז הרלוונטי באגף משאבי אנוש לוודא עם קבלתו של עובד חדש, ע 11.2

 .ןבעניילהסתפק בהצהרת העובד , ואל לו במשרדהעובדים משפחה 

 

 מכרז פנימי וניוד עובדים  12

לעובד המשובץ ביחידה המינהלית  משפחתית קרבהפנימי על  מכרזבמועמד  צהירה 12.1

עשוי יבדוק הרכז הרלוונטי באגף משאבי אנוש אם המינוי  - לעבוד בהשהוא מיועד 

ניגוד עניינים לאו  בין המועמד לקרוב משפחתוקשרי עבודה יחסי כפיפות או להביא ל

 . ביניהם

חוות דעתו של מנהל האגף שהוא מיועד אליו,  , בין היתר, אתהרכז ו יבחןדיקתמסגרת בב 12.2

דעת של מנהל החטיבה או מנהל נציבות החוות את  -ניגוד עניינים חשש לובמקרה של 

יחסי כפיפות או קשרי  איןהבדיקה שהעלתה מנהל יחידה(.  - תלונות הציבור )להלן

בלת חוות דעתה ק, לשם לשכה המשפטיתלהרכז כך  ידווח עלעבודה או ניגוד עניינים, 

. אם יסבור היועץ המשפטי למבקר המדינה שאין מניעה משפטית להשתתפותו בנושא

 למבקר המדינההוא יגיש , רז לאחר שבחן את תקינות המועמדותשל העובד בהליכי המכ

בין  היעדר הכפיפותבדבר  ,אגףה מנהלבצירוף חוות הדעת של  ,חוות דעתו בנושאאת 

יאיישו העובד וקרוב משפחתו ואופי , מאפייני המשרות שהמועמד ובין קרוב משפחתו

 . האחראימבקר המדינה או ו של אישורשם קבלת העבודה הנדרשת, ל

יוודא הרכז , שלא באמצעות מכרז פנימיכל אימת שעובד יועבר ליחידה מינהלית אחרת  12.3

צהרה בדבר קרובי משפחה במשרד הרלוונטי באגף משאבי אנוש כי העובד מילא טופס ה

, עובד ביחידהלהעובד על קרבת משפחה הצהיר בפרט. אם לכך בכלל וביחידה המיועדת 

 הרכז בהתאם לכללים המפורטים בסעיף זה.יטפל בכך 
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 מגבלות ניוד וקידום בעת קליטת קרוב משפחה של עובד 13

 

מועסק  תומשפח מועמדות של מועמד שקרובהלעיל, אישור המשך  10.5כאמור בסעיף  13.1

כי  ,העובד במשרד תובכתב של המועמד ושל קרוב משפח להצהרהיעשה בכפוף יבמשרד, 

וקידום במשרד הם מתחייבים לפעול בהתאם למגבלות החלות עליהם בנושא ניוד 

 .או לתפקיד שעלול להביא ליחסי כפיפות או קשרי עבודה ביניהם לאותה יחידה מינהלית

ליחידה  יועבראחד מהם שפחתו עובד המשרד האפשרות כי ובהר למועמד ולקרוב מתכן 

 . כאמוריועבר לאותה יחידה מינהלית או לתפקיד האחר אחרת אם 

אם אין ההעברה אפשרית, רשאי האחראי להתיר באישור מבקר המדינה את המשך  13.2

תנאים להעסקתם או ההעסקתם של העובדים האמורים במשרותיהם תוך קביעת 

לעיל ובאופן שיבטיח  9בהתחשב בשיקולים המפורטים בסעיף להעסקת אחד מהם, 

חשש לניגוד עניינים או השפעה על יחסי , קשרי עבודה, מניעת האפשרות ליחסי כפיפות

 . פיןעקיבואם  במישריןאם  ,עבודהה

 

 קרבה משפחתית הנוצרת תוך כדי שירות 14

 

לפי העניין, ויש ביניהם נוצרה קרבה משפחתית בין שני עובדים במשרד או ביחידה מינהלית, 

למשרה אחרת במשרד או ביחידה  מהםיחסי כפיפות, קשרי עבודה או ניגוד עניינים, יועבר אחד 

המינהלית, לפי העניין; אם אין ההעברה אפשרית, רשאי האחראי, באישור מבקר המדינה, 

המשך העסקתם של העובדים האמורים במשרותיהם לתקופה שלא תעלה על שנה את להתיר 

אחת, תוך קביעת תנאים להעסקתם או להעסקת אחד מהם, בהתחשב בשיקולים המפורטים 

 לעיל. 9בסעיף 

 

 מגבלה על היקף העסקת קרובי משפחה במשרד 15

 מעמדו ומאפייניו הייחודיים,ובשל בשל המספר המצומצם יחסית של העובדים במשרדנו,  15.1

 .אותו עובד במשרדשל  םקרובי משנייותר  העסקתלא תתאפשר 

לא תתאפשר העסקה של קרובי משפחה אם שיעור קרובי המשפחה המועסקים  כמו כן 15.2

 מכלל עובדי המשרד.  5%-גדול מבמשרד 

אם  עובד במשרד של מינוי להתירלעיל, המבקר רשאי  15.2-ו 15.1על אף האמור בסעיפים  15.3

ובעל כישורים  מבין כלל המועמדים ראה כי הוא המועמד המתאים ביותר למשרה

, המועמד הצהיר בעת הגשת מועמדותו על קרובי המשפחה המועסקים לעומתם םמיוחדי

את  שבחן לאחר לכך, משפטית מניעה שאין מצא המדינה למבקר המשפטי והיועץ ,במשרד

 .הנימוקים לבחירהאת תקינות ההליך ו

 

 אחריות וביצוע 16
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 אגף משאבי אנוש במשרד אחראי ליישום נוהל זו ולמעקב אחר ביצועו. 16.1

תרשים לסיוע בהבנת המגבלות והאפשרויות להעסקת קרובי משפחה במשרד:להלן  16.2

 

17. 
   חולה:ת 17

 
 מיום פרסומו. היא תחולת נוהל זה       

 "האם יש לעובד יחסי -לכתוב "כפיפות/ עבודה לכן מציעה לכתוב 

 בנוהל שבוצעו שינוייםה טבלת

 

 "ל: המנכ חתימת
 ישי וקנין,         מנכ"ל                            

 משרד מבקר המדינה                             
 ונציב תלונות הציבור                             

 מהדורה

 חדשה 

 לו והנימוקים העדכון תיאור מושפעיםה סעיפיםה העדכון תאריך

  הסעיפים כל - הנוהל קבלת 2021מרץ   .1
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 1 נספח
                                                           

 טופס הצהרה על קרבת משפחה
 לתקשי"ר( 13.312פסקה )

  .כאחד ולנשים לגברים מיועד אוהנוחות בלשון זכר, אך  מטעמימנוסח  הטופס

 המועמדפרטי  .1
 

   

 פרטים אישיים
שם ה משפחההשם 

 פרטיה
 התפקיד הנוכחי שם המשרד *זהותמספר 

  
 

        ב"ס  
         

 
 

 

 
 
 

 ת"דמספר בית או הרחוב ומספר את שם החובה למלא  -כתובת מגורים בישראל 
מספר  רחוב*שם ה

 בית*ה
מספר 

 דירהה
 ישובהי מיקודה ת"ד

 
 

     

 

 פרטי התקשרות* 
 טלפון אחרמס'  טלפון נייד*מס'  טלפון בעבודהמס' ה טלפון בביתמס' ה

 
 

   

  אלקטרוניהדואר כתובת ה
 

 
 
 
 

 פרטי המשרה המוכרזת .2

 הדרגה הדירוג תואר המשרה *פנימי/פומבי מכרזהמספר 
 
 

    

 המיותר את מחק *
 

העסקת קרובי משפחה יחולו כללי שירות המדינה )מינויים( )סייגים בקרבת משפחה( )עובדי  לעניין .3

 , וכן הכללים הנהוגים במשרד בעניין זה. 1969-משרד מבקר המדינה(, התש"ל

 לא כן    ?הציבור תלונות ונציב המדינה מבקר במשרד המועסקים משפחה קרובי לך יש האם

 "ר.לתקשי 13.312 פסקה פי על ,המדינה בשירות המועסקים משפחה קרובי על פרטיםלציין  יש

 :בטבלה הפרטים את למלא עליך, "כן" ציינת אם
 

תיאור  לשכה*ה קרבה*ה משפחה*השם  פרטי*השם ה
 משרהה

 פרטים נוספים

      
 

      
 

      
 

 
 

 ־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־ ־־־־־־־־־־־־־־                                                                    ־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־                              ־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־                                      

 מועמדהתאריך                                                 שם המועמד                                           חתימת            
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 2 נספח

 מועסק במשרד תוקרוב משפחששיישלח למועמד סירוב המכתב נוסח 

 

 

 .לחץ או הקש כאן להזנת טקסטעברי: התאריך ה                                                                               

 .לחץ או הקש כאן להזנת תאריךלועזי: התאריך ה

 

 

 לכבוד

 .לחץ או הקש כאן להזנת טקסטמר/גב' 

 

 שלום רב,

 

 

לחץ או הקש כאן  - מס' המכרז(נא את ציין ) .לחץ או הקש כאן להזנת טקסטמכרז פומבי  הנדון:

 שם המשרה( נא את ציין).להזנת טקסט

 

 נדון.המועמדותך למכרז הפומבי אני פונה אליך בנוגע ל .1

בהתאם להוראות כללי שירות המדינה )מינויים( )סייגים בקרבת משפחה( )עובדי משרד מבקר  .2

לא נוכל  ,(מחק את המיותרגב' )/קרבת המשפחה בינך ובין מר נוכח, ול1969-ינה(, התש"להמד

  .לקבל את מועמדותך

 .אנו מודים לך על הצגת מועמדותך ומאחלים לך הצלחה  .3

 ימים ממועד קבלת המכתב. 30באפשרותך להגיש ערר על החלטה זו למנכ"ל המשרד תוך  .4

 

 

 

 בברכה,                 

 

    

 אחראית גיוס, בחינות ומכרזים                                                               

 משאבי אנושלאגף ה                                                                          
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:3 נספח  

 יידוע שיישלח למועמד שלו קרוב משפחה שמועסק במשרדהמכתב נוסח 

 

 .לחץ או הקש כאן להזנת טקסטעברי: התאריך ה                                                                                

 .לחץ או הקש כאן להזנת תאריךלועזי: התאריך ה

 לכבוד

 .לחץ או הקש כאן להזנת טקסטמר/גב' 

 

 שלום רב,

 

לחץ או הקש כאן  - מס' המכרז()ציין נא את  .או הקש כאן להזנת טקסטלחץ הנדון: מכרז פומבי 

 שם המשרה( ת)ציין נא א .להזנת טקסט

 

 .ברצוני להודות לך על שהגשת מועמדות למכרז הפומבי שבנדון .1

עולה כי את/ה עומד/ת  מהמסמכים שהמצאת לנו במסגרת הגשת מועמדותך למשרה שבנדון .2

לחץ או הקש כאן להזנת ' כי יש זיקה משפחתית בינך ובין מר/גב מהם עולהעוד בתנאי הסף. 

 ..טקסט

ת הזיקה המשפחתית נבחנה בהתאם לכללים הנהוגים במשרד מבקר המדינה ונציב יסוגי .3

נמצא כי בנסיבות מכרז  הלשכה המשפטית במשרדנוובהתאם לחוות דעת של  ,תלונות הציבור

 הגשת מועמדותך. אין מניעה לזה 

 אתםאישור המשך מועמדותך כפוף לאישורך ולאישור קרוב משפחתך בכתב כי עם זאת,  .4

בכל הנוגע מתחייבים לפעול בהתאם למגבלות החלות עליכם בנושא ניוד וקידום במשרד 

 קשרי עבודה ביניכם. /מעבר לאותה יחידה מינהלית או לתפקיד שעלול להביא ליחסי כפיפותל

קבלת ותנה ביבחר/י לתפקיד, יהמשרה על ידך, אם תביא לידיעתך כי איוש אבקש לה, כמו כן .5

 .היתר מאת מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור שנתינתו מסורה לשיקול דעתו הבלעדי

 ציין) .לחץ או הקש כאן להזנת טקסטחתימת בחתימתך ותותנה ב, קליטתך במשרדנו נוסף על כך .6

על הצהרה בדבר מגבלות העסקתכם נוכח הזיקה  ביניהם( הזיקה המשפחתיתנא כאן את 

 . ביניכם המשפחתית

 בימים הקרובים בנוגע לזימונך למבחני המיון.  עימך קשרנציגי מכון המיון יצרו  .7

 הצלחה. אנו מאחלים לך  .8

 בברכה,     

 

 אחראית גיוס, בחינות ומכרזים

 למשאבי אנושאגף ה          


