
 

                                       

 

            

 

 

 

 

  הפומביים יםמכרזהנאים נוספים החלים על ת

 

של הדירוג המקצועי לעובדי ביקורת המדינה, והמשכורת  42-39, 39-38, 38-35דרגות ה יהמשרות הן במתח

 משולמת על פי סולם המיוחד לעובדי ביקורת המדינה.

 

על  נוסף -בתום תקופת הניסיון ,לזוכה שהוא בעל תואר שלישי  תינתן 18/2020-ו 13/2020מס'  יםבמכרז

 בתקשי"ר. 21.141בהתאם לפסקה  ,דרגה אישיתהדרגות האמורות = גם 

 

ומבחנים  מבחני שפה, מבחני כתיבהייערכו להם כן (. למועמדים ייערכו מבחני מיון )בכתב ובמרכזי הערכה

ם המועמדים על עמידתם בתנאי הסף של מצהירי בעצם הגשת המועמדות למכרזיםהצורך. מקצועיים, לפי 

אין בהפניית המועמדים למבחנים כדי להוות אישור  ומביעים את הסכמתם להשתתף במבחנים כאמור. מכרזה

 - של המכרזבתנאי הסף  םיעומד שיתברר שאינם יםמועמדשל המשרד בנוגע לעמידת המועמדים בתנאי הסף. 

   תיפסל. מועמדותם - בכל שלב שהוא

 

ונציב תלונות הציבור בשנה שקדמה למועד פרסום מכרז  מועמדים שנבחנו עבור משרות במשרד מבקר המדינה

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

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

על פי מבחני המיון והמבחנים האחרים האמורים  יימצאו מתאימיםאשר ו ושייקבע סףהתנאי יעמדו בר שא

 . לעיל

 

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. שולמועמדים עם מוגבלויות ייע

הנימוקים את ו את סוג ההתאמה הנדרשת ויציינולטופס הבקשה למשרה פנויה אישור המעיד על המוגבלות 

 לכך. 

 

מבחינת הגדרת תואר  ים זהיםעל תפקידמכרזים זה בכמה מכרזים אשכול במסגרת  מועמדים המתמודדים

 נולא יזומ ,לתפקיד יםכשיר םאינהם כי לגבי מכרז מסוים ונקבע בוועדת בוחנים  ,המשרה בנוסח המכרז

א' לחוק  15למעט מועמדים שזכאים לייצוג הולם לפי סעיף  ,ידתפקאותו להיבחן בוועדת בוחנים אחרת ל

 .1959-שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט

 

במשרד  ישל מנהל ביקורת בחטיבה כלשהועדת בוחנים במשרד מבקר המדינה לתפקיד  על ידימועמדים שנבחנו 

להתמודד  ולא יוכל, האמורתפקיד בשנתיים שקדמו למועד פרסום מכרז זה ונמצאו לא כשירים למילוי ה

למעט מועמדים שזכאים לייצוג הולם  ,ה מבחינת הגדרת תואר התפקיד בנוסח המכרזתפקיד זה לעבמכרז 

 .1959-א' לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט 15לפי סעיף 

 

 בהצלחה אתמו 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 משפחה  יבוקרלעניין העסקת 

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

 .להידרש לעבוד בשעות לא מקובלות ושעות נוספות יםהעובד יםעשוי יםלצורך מילוי התפקיד

 

 . המצורף לפרסום זה (2115טופס בקשה למשרה פנויה )מדף  ולהגיש מועמדות למשרה ימלא יניםהמעוני

 

את מספר המכרז כפי  לצייןו  jobs@mevaker.gov.ilאת הבקשות יש לשלוח בדואר האלקטרוני לכתובת

 משרד מבקר המדינה.  של המרשתתשהוא מפורט באתר 

 

בעלי . מכרזפי השכלה הדרושה להה על המועמדים לצרף לבקשותיהם העתקי תעודות המוכיחות כי הם בעלי

להערכת תארים הגף של אישור  האחרון להגשת מועמדותמועד המחייבים להמציא לא יאוחר "ל תעודות מחו

במועד האחרון כאמור אישור  םבמשרד החינוך. למען הסר ספק יובהר כי מי שלא יהיה ביד"ל אקדמיים מחו

אשר . גם אם בקשתם נמצאת באותו מועד בטיפול להתמודד במכרז םזכאילא יהיו  ,מסיבה כלשהיהגף 

 תתקבל גם אם לא המציאו אישור שקילתמועמדותם מועמדים עולים חדשים הנמצאים בארץ עד שבע שנים, ל

ובלבד שאישור שקילת התארים יימסר בעת שלב ועדת  ,תארים ממשרד החינוך בעת הגשת המועמדות

 הבוחנים.

 

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

 :כדלהלןהחינוך, 

. קבלת קהל: ימים ב', ג', ד' בשעות 04-8632566 ', חיפה, טל15ין המפרש, רח' פלים יבנ :מחוז חיפה

 .08-6263255 'טל, ב12:00-8:30יום ד' בשעות ו 15:30-13:00מענה טלפוני: יום ה' בשעות  .15:30-13:00

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

ימים א', ג', ה'  :מענה טלפוני .122בחדר , 13:00-10:00ד' בשעות  ,ימים ב' :, ירושלים. קבלת קהל22

שעות בו 12:30-9:00קבלת קהל בימים ב', ג' בשעות  :מחוז דרום. 02-5601684 'בטל, 13:00-8:30בשעות 

-12:30יום ד' בשעות , 16:30-15:00שעות בו 12:30-9:00ימים ב', ג' בשעות  :מענה טלפוני .16:30-15:00

 .08-6263255בטל' , 9:00

 

שלא  יםאסמכתאות המעידות על הניסיון הנדרש. מועמד יםהמועמד פובהם נדרש ניסיון יצרשמכרזים ב

המועמדים בבקשותיהם יפרטו כמו כן  בתנאי הסף. יםעומד םכמי שאינ וייחשב אסמכתאות כאמורו ימציא

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

 

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

, תצהיר בדבר עמידה בתנאי הסף יםנדרשהתעסוקתי הניסיון לאסמכתאות להשכלה או לכתחליף  ,להגיש

 שנקבעו במכרז. 

 

אישורים על ניסיון בעבודה רישיון מקצועי, קורות חיים, על המועמדים לצרף לבקשותיהם , נוסף על כך

וכן תמונה שצולמה  (המועמד עצמאיאם  -תעודת עוסק מורשה , מועמד שכיראם ה -  106טופס )מקצועית 

  בשנה האחרונה.

 

 דעתם על כישוריאת של שלושה ממליצים שיכולים לחוות  ומספרי טלפון מותדף נפרד שכמו כן, יש לצרף ב

 לתפקיד.והתאמתם מועמדים ה

 

mailto:jobs@mevaker.gov.il


  

 

 

 

 30.7.20התש"ף,  אבב 'טהתאריך האחרון להגשת מועמדות: 

 

 . 02-6665147או  02-6665064' פרטים נוספים ניתן לקבל באגף משאבי אנוש של משרד מבקר המדינה בטל

 . www.mevaker.gov.ilמשרד בכתובת: השל  המרשתתבאתר לראות ניתן מבקר המדינה פרטים על משרד 

http://www.mevaker.gov.il/

