
 

                                       

 

            

 

 

 

 

  הפומביים יםמכרזהנאי ת

 

, אולם הוא פונה כמובן לנשים אה נוסח מסמך זה בלשון זכר רביםלשם הפשטות ולהקלת הקרי

 ולגברים כאחד.
 

הצורך. ומבחנים מקצועיים, לפי  מבחני שפה, מבחני כתיבהייערכו להם כן כמו . ןלמועמדים ייערכו מבחני מיו

ומביעים את  מכרזהמועמדים על עמידתם בתנאי הסף של הם מצהירי בעצם הגשת המועמדות למכרזים

 םעמידתעל אישור של המשרד  אין משוםבהפניית המועמדים למבחנים  הסכמתם להשתתף במבחנים כאמור.

   תיפסל. מועמדותם - בכל שלב שהוא - של המכרזבתנאי הסף  יםעומד שיתברר שאינם יםמועמדבתנאי הסף. 

 

 יום הבחינהונציב תלונות הציבור בשנה שקדמה למועד  במשרד מבקר המדינה מועמדים שנבחנו עבור משרות

באו בחשבון באופן וובמבחני ההשלמה י , והישגיהם במבחנים הקודמיםייבחנו במבחני השלמה ככל שיידרש

זה. המשרד יזמין למרכזי ההערכה ולמבחנים בעל פה לפני ועדת הבוחנים רק מועמדים  משוקלל לצורך מכרז

על פי מבחני המיון והמבחנים האחרים האמורים  יימצאו מתאימיםאשר ו ושייקבע סףהתנאי עמדו ביר שא

 . לעיל

 

 ל פיבחנו לתפקיד עי, י1חוק שירות המדינה )גמלאות(פי גיל הפרישה בשירות המדינה, לעברו את מועמדים ש

אולם  ,ייבחנו במבחני המיון כמו יתר המועמדים הם , דהיינומעגל השני הנהוגה בשירות המדינהמדיניות ה

זוכה בוועדת הבוחנים  נבחרלא  המתכנסת כאשר הישנייוזמנו לוועדת בוחנים הם  יעברו את מבחני המיון,אם 

  מועמדים שטרם הגיעו לגיל הפרישה(. מוזמניםהראשונה )אליה 

 

תינתן עדיפות למועמדים מקרב קבוצה הזכאית לייצוג הולם, כאשר הם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של 

 מועמדים אחרים. 

 

כאמור יצרפו  ותהתאמבהמעוניינים , ככל הניתן, התאמות במבחני המיון. שועבור מועמדים עם מוגבלות ייע

את ו להם ינו את סוג ההתאמה הנדרשתיציולטופס הבקשה למשרה פנויה אישור המעיד על המוגבלות 

 הנימוקים לכך. 

 

בהצלחה את מו בחמש השנים האחרונות לעבודה במשרד מבקר המדינה אך לא סיי ואשר התקבל יםמועמד

 למבחני המיון. נולהתמודד במכרז ולא יוזמ ותקופת הניסיון, לא יוכל

 

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

 . בעניין זה במשרד יםנהוגכן הכללים הו ,1969-תש"להמבקר המדינה(, 

 

 

 

 

 

                                                
 .1970-חוק שירות המדינה )גימלאות( ]נוסח משולב[, התש"ל  1



  

 

 

 

 :המעוניינים להגיש מועמדות למשרה ימלאו

 .(2115טופס בקשה למשרה פנויה )מדף  .1

 .ורות חייםק .2

העתקי תעודות המוכיחות כי הם בעלי ההשכלה הדרושה לפי המכרז. בעלי תעודות מחו"ל חייבים להמציא  .3

של הגף להערכת תארים אקדמיים  שקילת תארים אישור מועמדותהמהמועד האחרון להגשת לא יאוחר 

 עמדותלהגשת המו יובהר כי מי שלא יהיה בידם במועד האחרון ,מחו"ל במשרד החינוך. למען הסר ספק

מסיבה כלשהי, לא יהיו זכאים להתמודד במכרז גם אם בקשתם נמצאת באותו מועד כאמור אישור הגף 

עולים חדשים הנמצאים בארץ עד שבע שנים, מועמדותם תתקבל גם אם שהם מועמדים בטיפול. אשר ל

בשלב אישור יימסר הובלבד ש ,לא המציאו אישור שקילת תארים ממשרד החינוך בעת הגשת המועמדות

 הבוחנים.ועדת 

לצורך הערכת תארים מחו"ל ניתן לפנות אל הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל בכל אחד ממחוזות 

 (1)לפירוט המחוזות ראו נספח  משרד החינוך

 .רישיון מקצועי .4

 יצרפו המועמדים אסמכתאות המעידות על הניסיון הנדרש תמקצועיבעבודה מכרזים שבהם נדרש ניסיון ב .5

במכרזים שבהם  .המועמד/ת עצמאי/ת(אם  -ה; תעודת עוסק מורשה /אם המועמד/ת שכיר -106)טופס 

מועמדים אסמכתאות המעידות על הניסיון הנדרש. גם יצרפו המועמדים  תניהוליבעבודה נדרש ניסיון 

יפרטו המועמדים  ,ייחשבו כמי שאינם עומדים בתנאי הסף. כמו כן ,אסמכתאות כאמורשלא ימציאו 

 מקומות עבודה קודמים. פרטי לרבות  ,בבקשותיהם )אפשר בדף נפרד( את פרטי הניסיון

 בשנה האחרונה.  םשצול של המועמד/תתצלום  .6

יש לצרף בדף נפרד שמות ומספרי טלפון של שלושה ממליצים שיכולים לחוות את דעתם על כישורי  ,כמו כן .7

 המועמדים והתאמתם לתפקיד.

בדואר האלקטרוני  יש לשלוח במרוכז ,הפנייה ובה טופס הבקשה והמסמכים המפורטים לעילאת  .8

באתר המרשתת של משרד  המצוין ולציין בכותרת את מספר המכרז Jobs@mevaker.gov.il לכתובת

  .מבקר המדינה

 

 

לאשר למועמד יהיה רשאי המשרד  ,בתקשי"ר 3)ב(-ו 4)א( 11.131 בסעיפיםכמפורט  במקרים חריגים בלבד

, תצהיר בדבר עמידה בתנאי הסף הדרושיםניסיון התעסוקתי ההשכלה או על ה, כתחליף לאסמכתאות להגיש

 שנקבעו במכרז. 

 

 

 , ו' בכסלו התשפ"א22.11.20 :התאריך האחרון להגשת מועמדות

 

 

 משרד מבקר המדינה בניתן להתקשר לאגף משאבי אנוש  לקבלת הבהרות או מענה על שאלות

 .02-6665147או  02-6665064  'בטל

 

 

  



  

 

 

 

 פירוט המחוזות - 1נספח 

 

-15:30. קבלת קהל: ימים ב', ג', ד' בשעות 04-8632566, חיפה, טל' 15בניין המפרש, רח' פלים מחוז חיפה: 

  .08-6263255, בטל' 12:00-8:30ויום ד' בשעות  15:30-13:00מענה טלפוני: יום ה' בשעות  .13:00

 

, 22הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל בירושלים עבר למשכנו החדש ברח' כנפי נשרים מחוז ירושלים: 

מענה טלפוני: ימים א', ג', ה' בשעות  .122, בחדר 13:00-10:00ירושלים. קבלת קהל: ימים ב', ד' בשעות 

 . 02-5601684, בטל' 13:00-8:30

 

מענה טלפוני: ימים ב', ג'  .16:30-15:00ובשעות  12:30-9:00: קבלת קהל בימים ב', ג' בשעות מחוז דרום

 .08-6263255בטל' , 12:30-9:00, יום ד' בשעות 16:30-15:00ובשעות  12:30-9:00בשעות 

 


