
 

                                       

 

            

 

 

 

 

 משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

 19/2019מכרז פומבי מס' 

 

 

 

 

 

 המשרמילוי ל ת/מועמד ה/המשרד( דרוש -למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור )להלן 

 (. משרה אחת) בחיפה המשרד בלשכת

 
 המודעה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

 

ה  ל כ ש ה ל ה  צ ע ו מ ה ק  ו ח ב ו  ת ר ד ג ה כ ר  כ ו מ י  מ ד ק א ר  א ו ת ו  ע מ ש מ  " ר א ו ת " ה  ז ז  ר כ מ ב

ח " י ש ת ה  , ה ה ו ב 1-ג 9 5 8. 

 
 המיועדת לאנשים עם מוגבלות )משרה אחת( משרה באגפי הביקורת -2019/19מכרז פומבי 

 

 .מנהל/ת ביקורת:  תואר המשרה

 

 :תנאים מוקדמים

 שלהלן: תהדרישו כללמלא אחר על המועמד/ת 

  .מינהל עסקיםאו בחשבונאות, או בכלכלה, בבעל/ת תואר ראשון  .א

 ת תואר שני בכל תחום שהוא. בעל/ .ב

לתקשי"ר.  35.221מוגבלות לעניין העדפה בקבלה לעבודה על פי פסקה אדם עם בהגדרה של  ת/מדוע .ג

בת תוקף של גורם מוסמך כהגדרתו  ההאמורה לעיל נדרש/ת לצרף אסמכתמועמד/ת שעומד/ת בהגדרה 

 בתקשי"ר. 35.222בפסקה 

 

 מחוץ למשרד.אל בניידות ובנסיעות  הכרוכ ההמשר

 זה נאים נוספים החלים על מכרז ת

 

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

 על פי סולם המיוחד לעובדי ביקורת המדינה. משולמת

 

 דרגותיהם  של מי שייבחרו במכרז ייקבעו, בין היתר, בהתחשב בניסיונם וברמת השכלתם.

 

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

 וכנהוג במשרד.  1969-מבקר המדינה(, תש"ל

 

 הפנוי הלמילוי משר

 בחיפה המשרד תבלשכ
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מועמד/ת אשר התקבל/ה בחמש השנים האחרונות לעבודה במשרד מבקר המדינה אך לא סיים/מה בהצלחה 

 את תקופת הניסיון, לא יוכל/תוכל להתמודד במכרז ולא יוזמן/תוזמן למבחני המיון.

 

לצורך מילוי התפקידים עשויים העובדים להידרש לעבוד בשעות לא מקובלות ובשעות נוספות וכן כרוכה 

 דה בנסיעות מחוץ למקום העבודה. העבו

 

ייערכו מבחני מיון )בכתב ובמרכזי הערכה(, וכן מבחני כתיבה/מבחני שפה/מבחנים מקצועיים  ות/למועמדים

הצורך. בעצם הגשת המועמדות למכרזים, מביע/ה המועמד/ת את הסכמתו/ה להשתתף במבחנים  במידת –

 כאמור.

 

שנבחנו עבור משרות במשרד מבקר המדינה בשנה שקדמה למועד פרסום מכרז זה לא ייבחנו  ות/מועמדים

במבחנים הקודמים ישמשו לצורך מכרז זה. המשרד יזמין למרכזי ההערכה ולמבחנים בעל  ן/שנית, והישגיהם

 . ות/שיעברו סף שייקבע ויימצאו מתאימים ות/פה לפני ועדת הבוחנים, רק מועמדים

 

חני המיון ייערכו, ככל הניתן, למועמד/ת שיצרף/תצרף לטופס הבקשה למשרה פנויה התאמות במב

 אבחון/מסמכים רפואיים. על המועמד/ת לציין את סוג ההתאמה הנדרשת והנימוקים לכך. 

 

 (. 2115ת להגיש מועמדות למשרה ימלא/תמלא, טופס בקשה למשרה פנויה )מדף המעוניין/

 

, ת"ד 2ום, לאגף משאבי אנוש, משרד מבקר המדינה, רח' מבקר המדינה את הבקשות יש לשלוח בדואר רש

 ירושלים, ולציין על המעטפה את מספר המכרז. 1081

 

על המועמדים לצרף לבקשותיהם העתקי תעודות המוכיחות כי הם בעלי ההשכלה הדרושה למכרז; בעלי 

מועמדות, אישור של המחלקה תעודות מחוץ לארץ, חייבים להמציא לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת 

המחלקה(. למען הסר ספק יובהר  -להערכת תארים ודיפלומות אקדמאיים מחוץ לארץ במשרד החינוך )להלן 

האחרון כאמור אישור המחלקה מסיבה כלשהי, גם אם בקשתו/ה בטיפול, כי מי שלא יהיה בידו/ה במועד 

לים חדשים הנמצאים בארץ עד שבע שנים, תתקבל אינו/אינה זכאי/ת להתמודד במכרז. מועמדים אשר הינם עו

מועמדותם 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 המחלקה 

 ות משרד החינוך, לפי הפירוט הבא:להערכת תארים האקדמיים מחו"ל בכל אחד ממחוז

. שעות קבלת קהל: ימים ב', ג', ד' בין השעות 04-8632566, חיפה, טל: 15בנין המפרש, רח' פלים מחוז חיפה 

לטלפון:  8:30-12:00יום ד' בין השעות  13:00 -15:30שעות המענה הטלפוני: יום ה' בין השעות  15:30-13:00

 , ירושלים. 22להערכת תארים בירושלים עבר למשכנו החדש ברח' כנפי נשרים הגף מחוז ירושלים  08-6263255

-8:30. מענה טלפוני בימים א', ג', ה' בין השעות 122בחדר 10:00-13:00ד' בין השעות -קבלת קהל בימים ב' ו

-15:00ובין השעות  9:00-12:30קבלת קהל בימים ב', ג' בין השעות  מחוז דרום. 02-5601684בטלפון  13:00

יום ד'  15:00-16:30ובין השעות  9:00-12:30בימים ב', ג' בין השעות  08-6263255. מענה טלפוני במספר 16:30

 9:00-12:30בין השעות 

 

שלא  ות/דרש. מועמדיםאסמכתאות המעידות על הניסיון הנ ות/ניסיון יצרפו המועמדים נדרשלמכרזים שבהם 

בתנאי הסף. כמו כן יפרטו המועמדים/ות בבקשותיהם/ן  ות/עומדים ן/ימציאו אישורים ייחשבו כמי שאינם

 )אפשר בדף נפרד( את פרטי הניסיון לרבות מקומות עבודה קודמים. 
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סיון בעבודה המלצות לפי דרישה, אישורים על ניקורות חיים, כמו כן, על המועמדים/ות לצרף לבקשותיהם/ן 

במידה והמועמד/ת עצמאי/ת, תלושי  –במידה והמועמד/ת שכיר, תעודת עוסק מורשה  - 106מקצועית )טופסי 

 שנות ניסיון( שמות ופרטים של ממליצים, וכן תמונה שצולמה בשנה האחרונה./להשלמת חודשי –שכר 

 

 .5.5.19ל' בניסן, התשע"ט  התאריך האחרון להגשת מועמדות: 

 

 . 02-6665147או  02-6665137וספים ניתן לקבל באגף משאבי אנוש של משרד מבקר המדינה בטלפון פרטים נ

 . www.mevaker.gov.ilפרטים על המשרד ניתן לקבל באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה בכתובת: 

 

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

