משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

תנאים נוספים החלים על המכרזים הפומביים
למועמדים ייערכו מבחני מיון )בכתב ובמרכזי הערכה( .כן ייערכו להם מבחני כתיבה ,מבחני שפה ומבחנים מקצועיים,
לפי הצורך .בעצם הגשת המועמדות למכרזים מצהירים המועמדים על עמידתם בתנאי הסף של המכרז ומביעים את
הסכמתם להשתתף במבחנים כאמור .אין בהפניית המועמדים למבחנים ,כדי להוות אישור של המשרד בנוגע לעמידת
המועמדים בתנאי הסף .מועמדים שיתברר שאינם עומדים בתנאי הסף של המכרז  -בכל שלב שהוא  -מועמדותם
תיפסל.
מועמדים שנבחנו עבור משרות במשרד מבקר המדינה בשנה שקדמה למועד פרסום מכרז זה לא ייבחנו שנית ,והישגיהם
במבחנים הקודמים יובאו בחשבון לצורך מכרז זה .המשרד יזמין למרכזי ההערכה ולמבחנים בעל פה לפני ועדת
הבוחנים רק מועמדים שיעמדו בתנאי הסף שייקבעו ויימצאו מתאימים.
למועמדים עם מוגבלויות ייעשו ,ככל הניתן ,התאמות במבחני המיון .המעוניינים שייעשו להם התאמות כאמור יצרפו
לטופס הבקשה למשרה פנויה את האישור המעיד על המוגבלות ,ויציינו את סוג ההתאמה הנדרשת ואת הנימוקים
לכך.
מועמדים המתמודדים במסגרת אשכול מכרזים זה בכמה מכרזים על תפקידים זהים ונקבע בוועדת בוחנים לגבי מכרז
מסוים כי הם אינם כשירים לתפקיד ,לא יזומנו להיבחן בוועדת בוחנים אחרת לאותו תפקיד ,למעט מועמדים שזכאים
לייצוג הולם לפי סעיף  15א' לחוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי"ט.1959-
מועמדים שנבחנו על ידי ועדת בוחנים במשרד מבקר המדינה לתפקיד של מנהל ביקורת בחטיבה כלשהי במשרד
בשנתיים שקדמו למועד פרסום מכרז זה ונמצאו לא כשירים למילוי התפקיד האמור ,לא יוכלו להתמודד במכרז על
תפקיד זה ,למעט מועמדים שזכאים לייצוג הולם לפי סעיף  15א' לחוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי"ט.1959-
מועמדים אשר התקבלו בחמש השנים האחרונות לעבודה במשרד מבקר המדינה אך לא סיימו בהצלחה את תקופת
הניסיון ,לא יוכלו להתמודד במכרז ולא יוזמנו למבחני המיון.
לעניין העסקת קרובי משפחה יחולו כללי שירות המדינה )מינויים( )סייגים בקרבת משפחה( )עובדי משרד מבקר
המדינה( ,התש"ל ,1969-וכן הכללים הנהוגים במשרד בעניין זה.
לצורך מילוי התפקידים עשויים העובדים להידרש לעבוד בשעות לא מקובלות ושעות נוספות.
המעוניינים להגיש מועמדות למשרה ימלאו טופס בקשה למשרה פנויה )מדף  (2115המצורף לפרסום זה.
את הבקשות יש לשלוח בדואר האלקטרוני לכתובת jobs@mevaker.gov.il
ולציין את מספר המכרז כפי שהוא מפורט באתר המרשתת של משרד מבקר המדינה.
על המועמדים לצרף לבקשותיהם העתקי תעודות המוכיחות כי הם בעלי ההשכלה הדרושה לפי המכרז .בעלי תעודות
מחו"ל חייבים להמציא לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת מועמדות אישור של הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל
במשרד החינוך .למען הסר ספק יובהר כי מי שלא יהיה בידם במועד האחרון כאמור אישור הגף מסיבה כלשהי ,לא
יהיו זכאים להתמודד במכרז גם אם בקשתם נמצאת באותו מועד בטיפול .אשר למועמדים עולים חדשים הנמצאים
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בארץ עד שבע שנים ,מועמדותם תתקבל גם אם לא המציאו אישור שקילת תארים ממשרד החינוך בעת הגשת
המועמדות ,ובלבד שאישור שקילת התארים יימסר בעת שלב ועדת הבוחנים.
לצורך הערכת תארים מחו"ל ניתן לפנות אל הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל בכל אחד ממחוזות משרד החינוך,
כדלהלן:
מחוז חיפה :בניין המפרש ,רח' פלים  ,15חיפה ,טל'  .04-8632566קבלת קהל :ימים ב' ,ג' ,ד' בשעות .15:30-13:00
מענה טלפוני :יום ה' בשעות  15:30-13:00ויום ד' בשעות  ,12:00-8:30בטל'  .08-6263255מחוז ירושלים :הגף להערכת
תארים אקדמיים מחו"ל בירושלים עבר למשכנו החדש ברח' כנפי נשרים  ,22ירושלים.
קבלת קהל :ימים ב' ,ד' בשעות  ,13:00-10:00בחדר  .122מענה טלפוני :ימים א' ,ג' ,ה' בשעות  ,13:00-8:30בטל' 02-
 .5601684מחוז דרום :קבלת קהל בימים ב' ,ג' בשעות  12:30-9:00ובשעות  .16:30-15:00מענה טלפוני :ימים ב' ,ג'
בשעות  12:30-9:00ובשעות  ,16:30-15:00יום ד' בשעות  ,12:30-9:00בטל' .08-6263255
במכרזים שבהם נדרש ניסיון יצרפו המועמדים אסמכתאות המעידות על הניסיון הנדרש .מועמדים שלא ימציאו
אסמכתאות כאמור ייחשבו כמי שאינם עומדים בתנאי הסף .כמו כן יפרטו המועמדים בבקשותיהם )אפשר בדף נפרד(
את פרטי הניסיון ,לרבות מקומות עבודה קודמים.
במקרים חריגים בלבד כמפורט בפסקאות ) 11.131א( 4ו) -ב( 3יגישו המועמדים ,כתחליף לאסמכתאות להשכלה או
לניסיון התעסוקתי הנדרשים ,תצהיר בדבר עמידה בתנאי הסף שנקבעו במכרז .להלן קישור לתצהיר האמור:
נוסף על כך ,על המועמדים לצרף לבקשותיהם קורות חיים ,רישיון מקצועי ,המלצות לפי דרישה ,אישורים על ניסיון
בעבודה מקצועית )טופס  - 106אם המועמד שכיר ,תעודת עוסק מורשה  -אם המועמד עצמאי ,תלושי שכר להשלמת
חודשי/שנות הניסיון( ,שמות ופרטים של ממליצים וכן תמונה שצולמה בשנה האחרונה.
התאריך האחרון להגשת מועמדות :י"א בניסן התש"ף5.4.20 ,
פרטים נוספים ניתן לקבל באגף משאבי אנוש של משרד מבקר המדינה בטל'  02-6665064או .02-6665147
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