
פומבי 50548 : מכרז מספר          

משרה זו מיועדת לאנשים עם מוגבלות
.81068361 : מס' המשרה

ראש ענף (חופש המידע)  1 - משרות. : תואר המשרה

היחידה הממשלתית לחופש המידע : היחידה 

ירושלים : המקום 

משרד המשפטים : המשרד

דרגה 16 - 18 דירוג 01 מינהלי. : הדרגה 

50 אחוז : חלקיות  

תאור התפקיד :                 

סיוע בניהול הטיפול בתלונות נגד רשויות ציבוריות בהתאם לסמכויות היחידה,
ובכלל זאת קליטת תלונות במערכת פניות הציבור, שליחה להתייחסות הנילון,

כתיבת טיוטת החלטות, כתיבת החלטות, שליחת תזכורות, מעקב אחר תיקון ליקויים,
בקרה, עדכון באתר האינטרנט היחידתי, מתן מענה טלפוני בקשר לתלונות קיימות

והדרכת פונים לגבי הגשת תלונות חדשות.
איסוף ריכוז, וניתוח נתונים מתחום חופש המידע והשקיפות, והצגתם בדו"חות לפי

הצורך.
איסוף נתונים אודות רשויות ציבוריות לצורך בקרה על יישום הוראות החוק על

ידן.
מעקב אחר פרסומים הנוגעים לפעילות חופש המידע באתרי האינטרנט בארץ ובחו"ל.

סיוע למרכז היחידה במתן מענה טלפוני לפי הצורך לשאלות שאינן משפטיות,
הפניית פונים והדרכתם אודות השימוש באתר האינטרנט של היחידה ואודות האתר

המרכזי לחופש המידע.
ביצוע מטלות נוספות בהתאם לדרישות הממונה עליו.

דרישות המשרה:

 דרישות סף:
*********** 

 השכלה:
******* 

 השכלה תיכונית (12 שנ"ל)

ניסיון בתחומי העיסוק של המשרה כמפורט בתיאור התפקיד, או בתחומים בעלי זיקה
לתחומים אלה, כלהלן:

לבעלי השכלה תיכונית - 3 שנים
לאקדמאים או הנדסאים מוסמכים או טכנאים מוסמכים - שנה



דרישות נוספות ורצויות:
**********************

ניסיון ביישומי אופיס לרבות מצגות וגליונות אלקטרוניים
יכולת גבוהה ונסיון באקסל

נסיון בעבודה עם מערכות ממוחשבות
יכולת עבודה טובה בצוות

הנחייה ותודעת שירות גבוהה
הכרות עם תחום חופש המידע והשקיפות השלטונית

הערות:
 

המשרה היא בלתי צמיתה עובד הבא מחוץ לשירות המדינה יועסק לפי חוזה מיוחד.
עובד הבא מתוך השירות יועסק במינוי בפועל.

מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.
ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .

כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
המשרה מיועדת לבעלי מוגבלות, עפ"י פסקה 35.221 בתקשי"ר:

מועמד ייחשב כבעל מוגבלות לעניין  העדפה בקבלה לעבודה או בקידום בעבודה:
(א) אם  מתקיים בו אחד מאלה על-פי קביעה ברת-תוקף של גורם מוסמך כהגדרתו

בפסקה 35.2
1. הוא בעל נכות של 40% לפחות, לפי פריט מהפריטים

 שלפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז-1956,
 או שלפי תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), התש"ל-1969;

2. הוא בעל נכות של 20% לפחות לפי פריט מהפריטים שלפי
תקנות הביטוח  הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז-1956,

או שלפי תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), התש"ל-1969,
וזכאי (או היה זכאי) לשיקום מהמוסד לביטוח לאומי או זכאי לתמיכה

מהמטה לאנשים עם מוגבלות במשרד הכלכלה והתעשייה;
3. הוא בעל נכות של 20% לפחות לפי פריט מהפריטים שלפי

תקנות אגף השיקום במשרד הביטחון;
4. חלה אצלו ירידה בשמיעה של 50 דציבלים או יותר.

(ב) ועדה כאמור בפסקה 35.223, קבעה כי הוא אדם עם מוגבלות לפי חוק שוויון
כויות לאנשים עם  מוגבלות, התשנ"ח-1998, ואשר מוגבלותו אינה נופלת בחומרת

 מחומרת המוגבלות של אדם בעל נכות כאמור בנסמן (א) לעיל.



המכרז פורסם ביום : ד' בתשרי, תשע"ח (24/09/2017)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : כט' בתשרי, תשע"ח (19/10/2017)

בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית (הגשת מועמדות  שאינה מקוונת 
תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים 

הנלווים למשרד הרלוונטי.) 
על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד "המקוון ולצרף תעודות השכלה 
ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץבהנרכש ואושר 
כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת 

על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז. 
בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו  

בטופס" שאלון המועמד "המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד
המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על  כל עניין הקשור  

בהתאמה למשרה. 
במידה ונשלחה דרישה  להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים

תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות 
כמבוטלת. 

בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון. 
במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז 

עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית. 
  
 


