ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
מנהל ומשאבי אנוש

מ שא"ן 02037519 :

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת מודיעה על משרה פנויה – ממונה ביקורת פנים (מבקר פנים)
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המסמך שלהלן כולל את הנוסח המלא והמחייב של תיאור התפקיד ,דרישות סף מחייבות של
המשרה ,דרישות נוספות רצויות ,כישורים אישיים ,הערות והנחיות מפורטות בדבר אופן הגשת
המועמדות.
טופס "הגשת המועמדות למשרה פנויה בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת" ,זמין באתר הוועדה
)) www/bechirot.gov.il
הטופס הינו חלק בלתי נ פרד מן המסמכים אותם יש להגיש .
יש להקפיד על הגשת המועמדות בצירוף כל המסמכים המבוקשים (לרבות טופס הבקשה) ,לאגף
משאבי אנוש בוועדת הבחירות המרכזי ת לכנסת בכתובת המיילvbhr@knesset.gov.il :
המועד האחרון להגשת מועמדות  :יום שלישי ,ח' בסיון תשע"ט  11 -ביוני 2019
לא תתקבל הצעת מועמד שתוגש לאחר מועד זה
תואר המשרה :ממונה ביקורת פנים (מבקר פנים )  ,ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
שם המחלקה  :אגף הביקורת הפנימית
מתח דרגות  42 - 44 :מח"ר
מקום עבודה  :ירושלים
חלקיות המשרה :
 ) 1במהלך התקופה שבין בחירות העסקה על  -פי שליש משרה (ובמידת הצורך ,מעבר לכך) ;
 ) 2במהלך מערכת הבחירות ולאחריה (כ  4-חודשים)  ,משרה מלאה; עבודה ממושכת ואינטנסיבית ,
מעבר לשעות העבודה המקובלות (ראה לעניין פרק "הערות" להלן)
תיאור המשרה:
עריכת ביקורת פנימית בהתאם להוראות חוק הביקורת הפנימית ,לחוקים ולתקנות שביצועם מוטל על
ועדת הבחירות ,ולעקרונות ולכללי הביקורת הפנימית.
ביצוע בדיקה בוועדת הבחירות המרכזית ) ובתקופות בחירות גם ב  19 -ועדות הבחירות האזוריות (  ,של
פעולות והחלטות היחידות ושל נושאי המשרות בהן  ,תוך שמירה על החוק ,הניהול התקין ,טוהר
המידות ,החיסכון והיעילות ,ו אפקטיביות פעולתן להשגת היעדים.
ריכוז ממצאי הביקורת ,ו הגשת דוחות ביקורת למנהלת הכללית של הוועדה ובכלל זה הממצאים
המסקנות וההמלצות וביצוע מעקב אחר תיקון הליקויים.
בדיקת טיב השירות הניתן ורמתו ,ביצוע ביקורות פתע לשיפור השירות והעברת הממצאים למנהלי
היחידות ולמנהלת הכללית.
תיתכן אפשרות לריכוז תלונות הציבור ו/או תלונות העובדים ,בדיקת התלונות מול האגפים הנוגעים
בדבר ,הגשת הממצאים לפונה  ,ובמידת הצורך למנהלת הכללית.
ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך  ,ולהוראות המ נהלת הכללית של הוועדה .
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דרישות התפקיד :
 ) 1השכלה
השכלה אקדמית (תואר ראשון) או רואה חשבון ( מוסמך ע"י מועצת רו"ח בישראל) או עו"ד עם
רישיון לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי  -הדין בישראל .
בנוסף  ,בוגר קורס בביקורת פנימית ,שהוכר ע"י הוועדה לענייני השתלמות ע"פ סעיף ( 3א)( ) 5לחוק
הביקורת הפנימית(*).
לחילופין ,בעל תואר שני עם התמחות בביקורת פנימית/ציבורית.
*מועמד ש י יבחר ו אינו בוגר קורס בביקורת פנימית ,כמצו י ין לעיל ,יתחייב להשלים א ותו תוך
שנתיים מיום ה י בחרו.
 ) 2נ יסיון
לבעל תואר ראשון  6 -שנות ניסיון בעבודת הביקורת .
לבעל תואר שני  5 -שנות ניסיון בעבודת ביקורת.
בהתאם לסעיף  39לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים ,התשע"ג  , 2012 -רשאים להגיש
מועמדותם גם הנדסאים וטכנאים מוסמכים למשרות בדרוג המח" ר בהן נקבעה דרישה להשכלה
אקדמית כללית.
במקרה זה נדרשים הנדסאים ל  7-שנות ניסיון מקצועי ב עבודת הביקורת.
וטכנאים ל  8-שנות ניסיו ן מקצועי ב עבודת הביקורת .
בעל תעודת הנדסאי או טכנאי מוסמך אשר ייבחר למשרה ידורג בדירוג המנהלי.
עובד מתוך שירות המדינה אשר דורג זה מכבר בדירוג ההנדסאים או הטכנאים רשאי לשמר את
דירוג ו המקצועי.
 ) 3דרישות נוספות רצויות
נכונות לעבודה מעבר לשעות העבודה המקובלות ולעבודה אינטנסיבית ומאומצת על פי הצורך.
ניסיון בניהול מערכות גדולות/פרו י יקטים מורכבים.
ידיעה רחבה של תחומי המינהל הציבורי.
ידיעת השפה עברית על בוריה  ,כדי ביטוי בכתב ובעל  -פה.
ראייה מערכתית רחבה.
יכולת עמידה בלחצים.
יחסי אנוש טובים ויכולת לעבוד בצוות.
הכרת החוקים וההוראות הקשורות בתפקיד.

סיווג פעילות מפלגתית
לא ימונה לעובד הוועדה המרכזית מי שיש לו זיקה אישית או עסקית למפלגה או לגורם בכיר בה ,מי
שעוסק בפעילות פוליטית או בפעילות מפלגתית ,חבר במפלגה ,או מי שעסק בפעילות כאמור או היה
חבר במפלגה בחמש השנים שקדמו למועד הצגת המועמדות.
עובד הוועדה המרכזית לא יעסוק בפע ילות פוליטית או בפעילות מפלגתית ולא יהיה חבר במפלגה.
לעניין זה -
א  .לא יראו השתתפות בהפגנה או בכינוס בעל אופי פוליטי ,או הבעת עמדה פומבית בעניינים פוליטיים
כשלעצמם ,כפעילות פוליטית;
ב  .מי שלא שילם דמי חבר למפלגה ולא השתתף בפעילות במוסדותיה ,לא יראוהו כחבר מפלגה .
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קירבה משפחתית
לא יועסק עובד אם -
קרוב משפחתו הוא עובד של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת או של ועדת הבחירות האזורית
() 1
ב ה הוא מבקש להיות מועסק;
() 2
() 3
() 4

ההעסקה עשויה להביא ליחסי כפיפות או לקשרי עבודה בינו לבין קרוב משפחה שלו;
ההעסקה עשויה להביא לניגוד עניינים בשל קרבת משפחה לעובד אחר;
הוא קרוב משפחה של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית או של יושב ראש ועדת הבחירות
אזורית ,של ממלא מקומו ,של חבר בוועדת הבחירות המרכזית או בוועדת בחירות אזורית או
של שר או של חבר הכנסת או של בעל תפקיד בכיר במפלגה.
לענ יין זה" ,קרוב משפחה" הוא בן או בת זוג לרבות ידוע בציבור ,הורה ,הורי הורה ,בן ,בת,
אח ,אחות ,גיס ,גיסה ,דוד ,דודה ,אחיין ,אחיינית ,חותן ,חותנת ,חם ,חמות ,חתן ,כלה ,נכד או
נכדה ,לרבות קרבה משפחתית חורגת או הנוצרת עקב אימוץ.

ה ערות
 הוועדה לא תדון במועמדות של מי שהורשע בעבירה שמפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה,אין המועמד ראוי לשמש כמבקר פנים.
-

מובהר כי שיבוץ המועמד אשר ייבחר ככשיר למשרה מותנה בעמידה בבדיקות ביטחוניות,
בחינת ניגוד עניינים ,לרבות זיקה למפלגות ולגורמים אחרים עימם מתקשרת ועדת הבחירות
ובדיקת קיומה של קרבת משפחה בהתאם לכללים החלים על עובדי ועדת הבחירות.

-

הוועדה תהיה רשאית לבחון את המועמדים למשרה במבחני התאמה כפי שתקבע.

-

שעות העבודה המקובלות בוועדה במהלך מערכת הבחירות ופרק זמן נוסף אחריה ,הינן
כמפורט להלן:
בימים א' – ה' בין  8.00עד  18.00 -ומעבר לכך.
ביום ו' וערבי חג ,בין השעות  8.00עד 13.00
במידת הצורך שעות העבודה יהיו אף מעבר לאמור .

-

על המועמדים להיות זמינים לכניסה מ י דית לתפקיד מיד עם ההכרזה על בחירות או על משאל
עם ,לפי העניין .

-

כל מקום שננקטה בו לשון זכר – גם לשון נקבה במשמע.
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