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89963:מכרז מספר

81101411:מס' המשרה
מזכיר/ה  1 - משרות.:תואר המשרה

כנסת ישראל:היחידה
ירושלים:המקום
כנסת:המשרד
דרגה 16 - 17 דירוג 01 מינהלי.:הדרגה

100 אחוז:חלקיות
ייקבע בהמשך:טווח שכר

תאור התפקיד :      

מתן שירותי מזכירות ביחידה וריכוז העבודה המינהלית ביחידה.* ביצוע בין היתר
של המשימות האלה:

רישום לוח הזמנים של הממונה** ומעקב אחר שינויים בו, לרבות תיאום פגישות/
ישיבות/ועדות עם בעלי תפקידים שונים;

ריכוז והכנה של חומר לדיון (צילום מסמכים, חומר נלווה וכד'), הכנת מצגות
וארגון הציוד הדרוש להקרנתן;

קיום קשרי עבודה שוטפים עם גורמים מתוך הכנסת או מחוצה לה, על פי הנחיית
הממונה, העברת מידע וקיום מעקב מינהלי אחר החלטות שנתקבלו ויישומן;

הקלדה, הגהה והדפסה של מסמכים ומכתבים בהתאם לצורך והפצתם לנמענים; אחריות
לצילום ותיוק מכתבים ומסמכים על פי הנהלים, לרבות תיוק קבצים אלקטרוניים,

וכן טיפול בחומר רגיש ומסווג ושמירה שלו באמצעים המתאימים. העברת חומרים לא
דרושים או לא רלוונטיים לארכיון ולגניזה;

ניתוב דואר וחומר מקצועי המגיע ליחידה אל הגורמים הרלוונטיים, טיפול שוטף
בתכתובות נכנסות ויוצאות של היחידה, ובכלל זה בדיקה, רישום, מיון וניתוב של

דואר נכנס, וידוא הפצתו ומעקב אחר קבלת תשובות; טיפול במשלוח, הפצה ותיוק
של הדואר היוצא;

טיפול בהיבטים משקיים של התפעול השוטף של היחידה – הזמנות שוטפות להשלמת
מלאי ציוד משרדי, הודעה לגורמי תחזוקה ומשק על תקלות ומפגעים;

סיוע בפעילויות נוספות, מינהליות ו/או מקצועיות, של היחידה, בהתאם להנחיות
הממונה.

ביצוע מטלות דומות או נוספות לפי הנחיית הממונה.
*היחידה – היחידה שבה משובץ/ת  העובד/ת.

** הממונה – הממונה הישיר/ה ביחידה.
דרישות המשרה:

השכלה:
השכלה תיכונית, 12 שנות לימוד – רצוי תעודת בגרות מלאה.

ניסיון:
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לבעלי השכלה תיכונית (12 שנות לימוד) – 3 שנות ניסיון תעסוקתי כמתואר
בפירוט המטלות בתיאור התפקיד או בתחומים שיש להם זיקה למטלות אלה.
לבעלי השכלה של 14 שנות לימוד – 2 שנות ניסיון תעסוקתי כמתואר בפירוט

המטלות בתיאור התפקיד או בתחומים שיש להם זיקה למטלות אלה.
לבעלי השכלה אקדמית (תואר ראשון)  ו/או בעלי תעודת טכנאי  / הנדסאי

(הרשומים בפנקס הטכנאים וההנדסאים) – שנת ניסיון אחת שנות ניסיון תעסוקתי
כמתואר בפירוט המטלות בתיאור התפקיד או בתחומים שיש להם זיקה למטלות אלה.

לבעלי תואר שני – לא נדרש ניסיון.
דרישות נוספות ורצויות:

יכולת הקלדה בעברית ברמה גבוהה;
ידע בהפעלת תוכנות מחשב (Word, PowerPoint ,Outlook, Excel), תוכנות ניהול

משרד ומאגרי מידע.
ידיעת השפה העברית על בוריה;

ידיעת השפה האנגלית ברמה גבוהה;
כושר הבעה בכתב ובעל פה;

יחסי אנוש טובים;
תודעת שירות גבוהה;

יכולת עבודה עם קהל;
ייצוגיות;

יכולת עבודה בצוות;
יכולת עבודה בתנאי לחץ;

נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות;
הקפדה על דיוק, סדר, ארגון וזריזות;

ניסיון קודם בעבודות משרדיות הכרוכות בעבודה עם קהל מעבר לדרישות הסף.

הערות:

מדובר בהליך ליצירת מאגר מועמדים להעסקה ביחידות הכנסת השונות. איוש המשרות ייעשה
לטובת משרות פנויות ו/או איוש משרות פנויות זמנית, ובכלל זה מילוי מקום בתקופת

חופשת לידה, חל"ת, תגבור זמני וכדומה.
תוקף המאגר יהיה עד שנה ממועד החלטתה של ועדת הבוחנים. שיבוץ המועמדים שייבחרו

למאגר הכשירים יהיה, בכל מקרה, כפוף לצורכי הכנסת, על פי סדר בחירת הכשירים
ובכפוף להימצאות מקור תקציבי.

למען הסר ספק, מובהר כי ייבדקו פניות מתאימות בלבד, לפי צרכי הכנסת ושיקול דעתה,
וזאת על פי נתוני המועמד/ת כפי שעולים מן המסמכים שיוגשו. תינתן עדיפות לבעלי

השכלה וניסיון העולים על דרישות הסף הקבועות למשרה.
מובהר בזאת כי לא ינוהל הליך של השלמת מסמכים, ומיון המועמדים ייעשה על סמך

האסמכתאות שהגיש/ה המועמד/ת בשלב הגשת המועמדות. כלומר, אם לא תומצא אסמכתא
רלוונטית (למשל: מועמד/ת דיווח/ת על סיום בגרות או תואר אקדמי אך לא צירף/פה
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אסמכתא לכך), לא יוכר הדיווח. מועמדים  אשר לא יגישו  את כלל המסמכים והאסמכתאות
הנדרשות בעת הגשת המועמדות לא ייכללו במיון. בנוסף, יש לצרף קורות חיים מעודכנים.

כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
המכרז פורסם ביום : יט' בתמוז, תשפ"א (29/06/2021)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : כז' בתמוז, תשפ"א (07/07/2021)
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אופן הגשת המועמדות:  

1.   מועמדים אשר רואים עצמם מתאימים למשרה מוזמנים להגיש את מועמדותם באמצעות טופס 
הגיוס המקוון, הנמצא באתר הכנסת תחת הלשונית "דרושים ומשרות פנויות", בכתובת        

https://ejobs.gov.il/GIUS/KNESSET#. מובהר כי הגשת המועמדות תיעשה באמצעות 
המערכת המקוונת בלבד ולא תתאפשר הגשת מועמדות בכל דרך אחרת (לרבות בפקס, בדוא"ל או 
במסירה ידנית למי מעובדי אגף בכיר משאבי אנוש). הגשה בכל דרך אחרת פרט להגשה באמצעות 

המערכת המקוונת לא תיחשב להגשה כנדרש והיא לא תאושר. 

2.   מועמד הנתקל בקושי טכני בהגשת המועמדות באופן מקוון (ובכלל זה קושי להיכנס למערכת,  להזין 
נתונים או להעלות קבצים), מוזמן לפנות למוקד התמיכה של מערכות המחשוב בכנסת בטלפון 

02-6408555. מענה יינתן בשעות 08:00 - 17:00 (לא כולל ימי שישי, ערבי חג וחופשות מרוכזות). 

3.   יובהר כי לטופס המקוון יצורפו מסמכים אלו: 

      עותק עדכני של קורות החיים;                                                                                                    
העתקים מאושרים של תעודות ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו בטופס "שאלון 
למועמד" המקוון וכל עניין אחר הקשור בהתאמה למשרה (מכתבי המלצה, תעודות הצטיינות 
וכדומה);                                                                                                                                       

לתעודות ואישורים מחו"ל המעידים על השכלה על פי דרישות ההשכלה שהוגדרו במכרז יש לצרף 
אישור של הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל שבמשרד החינוך בדבר שקילות התואר);     

אישורים הדרושים להוכחת עמידה בדרישות הניסיון התעסוקתי שהוגדרו במכרז, לרבות אישורי 
העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד המבוקש, הכוללים ציון של היקף המשרה 

ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד;                                                                                            
המסמכים ייערכו על גבי נייר מכתבים רשמי של המעסיק ויישאו חתימה של הגורם המאשר.     

יובהר כי יוכרו מסמכים בשפה העברית בלבד; למסמכים הערוכים בשפה זרה יש לצרף תרגום מאת 
מתרגם מקצועי על גבי נייר מכתבים רשמי של המתרגם. 

4.   אם תישלח דרישה להמצאת מסמכים נוספים, המועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים בתוך 5 
ימי לוח מתאריך הוצאת מכתב הדרישה האמור, שאם לא כן, תיראה המועמדות כמבוטלת.  

5.   מועמד שמועמדותו נפסלה זכאי להגיש ערעור בתוך 5 ימי לוח ממועד הוצאת מכתב הפסילה. על 
הערעור להיות מנומק ולכלול אסמכתאות לביסוס הטענות המופיעות בו.  

6.   כל פנייה של הכנסת למועמד תיעשה באמצעות הדוא"ל. על המועמד מוטלת האחריות לבדוק קבלת 
הודעות והנחיות בדרך זו.   

7.   הכנסת תהיה רשאית לבחון את המועמדים למשרה במבחני התאמה, לרבות מבחני כישורים כלליים 
והתנהגותיים והכול בהתאם לכללים החלים בעניין בכנסת. 

8.   בקשת מועמד למשרה שקרוב משפחתו מועסק בכנסת תיבחן בהתאם לכללים הנהוגים בכנסת לעניין 
קרבת משפחה. נוסף על כך, תיבדק סוגיית הקרבה המשפחתית בהתאם לכללים אלה גם בטרם 

שיבוץ המועמד שנבחר במשרה. בדומה לכך, אף סוגיית ניגוד העניינים תיבחן הן בשלב הגשת 
המועמדות והן בטרם שיבוץ המועמד שנבחר במשרה.   

https://ejobs.gov.il/GIUS/KNESSET
https://ejobs.gov.il/GIUS/KNESSET
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9.   אם בתוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא התקבלה הודעה על המשך ההליכים במכרז
  m_giyus@knesset.gov.il יש לפנות בדוא"ל למדור בכיר מיון, גיוס והשמה בכנסת בדוא"ל

10. מועמד המבקש לערור על החלטת ועדת הבוחנים זכאי לעשות כן על פי הכללים הקבועים בתקשי"ר. 

11. עובד מדינה המגיש מועמדות למכרז פומבי יצרף לבקשה שתי הערכות עובד תקופתיות של  השנתיים 
האחרונות. 

12. בלי לגרוע מהוראות סעיף 8 לעיל ונוסף על הבדיקות האמורות באותו סעיף, איוש המשרה בפועל 
מותנה בביצוע וסיום הליכי קליטה כנדרש, לרבות עמידה בבדיקות ביטחוניות ובדיקת כשירות 

רפואית למשרה, והכול על סמך הכללים החלים על מועמדים למשרות בכנסת.  

13. כל מקום שננקטה בו לשון זכר, גם לשון נקבה במשמע ולהפך.   
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