
פומבי104969:מכרז מספר
משרה זו מיועדת לאוכלוסיה החרדית

81057732:מס' המשרה
מרכז/ת בכיר/ה (חומר מוגבל לעיון)  1 - משרות.:תואר המשרה

ארכיון המדינה - חשיפת חומר מוגבל לעיון:היחידה
ירושלים:המקום
משרד ראש ממשלה:המשרד
דרגה 39 - 41 דירוג 11 מח"ר.:הדרגה

100 אחוז:חלקיות
ייקבע בהמשך:טווח שכר

תאור התפקיד :      

חשיפת תיעוד ארכיוני המוגבל לעיון הציבור בהתאם ל'חוק הארכיונים' התשט"ו
1955, לעיון בחומר ארכיוני המופקד בארכיון המדינה.

קריאת החומר, בחינתו וזיהוי נושאים רגישים וציון מועדי חשיפתם בהתאם לחוק,
לתקנות, לנהלים ולהנחיות המקצועיות, על פי הנחיית הממונה.

רישום החלטות בנושאי חשיפה במאגר ההחלטות במערכת הממוחשבת.
הנחייה והדרכת סטודנטים ומתנדבים העוסקים בחשיפת חומר ארכיוני.

הכנת אוספי מסמכים להנגשה ופרסום לציבור הרחב.
מתן ייעוץ למשתמשי הארכיון לפי תחומי הידע הרלוונטיים של הארכיונאי/ת.

אפיון נושאים רגישים לעיון ומועדי חשיפה בהתייעצות עם מפקיד/ת החומר.
רישום וטיוב מאגר הידע של הארכיון על פי הנחיות הממונה.

ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך ולדרישות הממונה.
דרישות המשרה:

דרישות סף:
***********

השכלה:
----------

השכלה אקדמית (תואר ראשון).
ניסיון:

----------
לבעלי תואר ראשון – 3 שנות ניסיון ביצירה או ניתוח של חומר מודיעיני/חומר

בתחומי החוץ והביטחון ו/או חשיפת חומר ארכיוני מסווג
לבעלי תואר שני - 2 שנות ניסיון ביצירה או ניתוח של חומר מודיעיני/ חומר

בתחומי החוץ והביטחון ו/או חשיפת חומר ארכיוני מסווג
כישורים ונתונים רצויים:

***************
תואר שני

תואר בתחומי מימשל או בתחומים בעלי זיקה לעבודה ממשלתית



ניסיון בשירות לקהל
היכרות עם עבודת המגזר הציבורי

יכולת כתיבה ברמה גבוהה מאד בשפה העברית והאנגלית
ניסיון בסביבת עבודה ממוחשבת

שפות נוספות יתרון
כושר ארגון ויכולת עבודה עצמאית

הערות:
------

1. כשיר לכהן במשרה רק מי שעבר סיווג ביטחוני ברמה המתאימה למשרה, על פי
הנחיית אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה.

2.א. בהתאם לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג - 2012, ובתיאום בין
נציבות שירות המדינה לבין הארגון היציג של הסתדרות ההנדסאים והטכנאים,

הנדסאי/ת או טכנאי/ת מוסמכ/ת, הרשומ/ה בפנקס ההנדסאים והטכנאים המוסמכים,
רשאי/ת להתמודד במכרזים דירוג האקדמאים בהם נקבעה דרישה להשכלה אקדמית

כללית.
במקרה זה הניסיון הנדרש מטכנאי/ת מוסמכ/ת הוא של 5 שנים בתחומים המפורטים

לעיל, ומהנדסאי/ת של 4 שנים בתחומים המפורטים לעיל.
ב. 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 דירוגו המקצועי.

הערות:

המשרה מיועדת לאוכלוסייה החרדית
מועמד/ת המצהיר/ה על היותו/ה בן/בת האוכלוסיה החרדית בהתאם להגדרות

שנקבעו בסעיף 15 א(ט) לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 נדרש/ת
להמציא אישור בדבר השתייכות לאוכלוסיה החרדית- הוא, ילדו או בן זוגו לומד

באחד ממוסדות החינוך החרדיים המנויים בתוספת הראשונה לחוק, או למד
במוסד כאמור.

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
עובד מדינה המגיש מועמדות למכרז פומבי יצרף לבקשה שתי הערכות עובד

תקופתיות של השנתיים האחרונות.
במידה שלא בוצעו הערכות עובד יש לצרף אישור על כך מאגף משאבי אנוש במשרד.

המכרז פורסם ביום : כז' בכסלו, תשפ"ג (21/12/2022)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : יא' בטבת, תשפ"ג (04/01/2023)



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 בארץ בה נרכש 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. 
  
 


