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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", 

 .https://ejobs.gov.il/gius/knesset :בכתובת      

2.   הגשת מועמדות תתאפשר עד לשעה 13:00 ביום ההגשה האחרון הקבוע במודעה. עד לשעה זו 

      יינתנו גם שירותי תמיכה טכנית כמפורט מטה. 

3.   מועמד שהוא אדם עם מוגבלות או מועמד הנתקל בקושי טכני להיכנס למערכת או להזין 

      נתונים או להעלות קבצים, מוזמן לפנות למוקד התמיכה במערכות המחשוב של הכנסת בטלפון 

      02-6408555 בשעות 08:00-13:00. 

4.   לא תתאפשר הגשת מועמדות בפקס, בדוא"ל או במסירה ידנית למי מעובדי אגף משאבי אנוש. 

      הגשה בכל דרך אחרת פרט להגשה באמצעות המערכת המקוונת לא תיחשב להגשה כנדרש  

      והיא לא תאושר.  

5.   יש להמציא העתקים מאושרים של תעודות ומסמכים, וכן את כל המידע הדרוש לאימות הפרטים 

      שנרשמו בטופס "שאלון המועמד" המקוון וכל עניין אחר הקשור בהתאמה למשרה (מכתבי המלצה, 

       תעודות הצטיינות וכדומה). 

      מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי לטופס המקוון יצורפו מסמכים אלו: 

      - עותק עדכני של קורות החיים 

      - העתקים מאושרים של תעודות ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו בטופס 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 המחלקה 

        להכרת תארים במשרד 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. 

6.   יובהר כי לכל מסמך הכתוב בשפה זרה יש לצרף תרגום נוטריוני מאושר. 

7.  בקשת מועמדות שלא צורפו אליה כל האסמכתאות הדרושות לצורך עמידה בתנאי הסף לא תאושר. 

8.   אם תישלח דרישה להמצאת מסמכים נוספים, המועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים 

      בתוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו הבקשה להשלמת מסמכים חסרים, שאם לא כן, תיראה 

      המועמדות כמבוטלת. 

9.   מועמד שמועמדותו נפסלה זכאי להגיש ערעור בתוך 7 ימי לוח מיום קבלת מכתב הפסילה. 

      על הערעור להיות מנומק ולכלול אסמכתאות לביסוס הטענות המופיעות בו. 

10. כל פנייה של הכנסת למועמד תיעשה באמצעות דוא"ל. על המועמד מוטלת האחריות לבדוק קבלת 

      דוא"ל והנחיות בדרך זו. 

11. הכנסת תהיה רשאית לבחון את המועמדים למשרה במבחני התאמה כפי שתקבע. 

12. מובהר כי שיבוץ המועמד שייבחר מותנה בעמידה בבדיקות ביטחוניות, בבחינת ניגודי עניינים, 

      לרבות זיקה לגורמים שעימם הכנסת מתקשרת, בבדיקה בדבר קיומה של קרבת משפחה על סמך 

      הכללים החלים על עובדי הכנסת ובכשירות רפואית למשרה. 
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13. כל מקום שננקטה בו לשון זכר, גם לשון נקבה במשמע. 

14. אם בתוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא התקבלה הודעה על המשך ההליכים 

 .m_giyus@knesset.gov.il :במכרז, יש לפנות בדוא"ל לאגף משאבי אנוש בכתובת      

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

  

 




