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 לעבודה בכנסת תפקידים

 

 [220/16איתור בהליך ] אנחנו מחפשים אנשים עם מוגבלות לעבודה בכנסת
 (תפקידים 4אנחנו מציעים )

 

 מה כתוב בחוברת?

 2-6                              כללי על התפקידים בכנסת הסבר
 

  7-35     פנויה בכנסת לאנשים עם מוגבלותעבודה( (שאלון מועמד למשרה 
 

 24-36                 הקבלה לעבודה ל הסברים נוספים ע

  



 הכנסת
 אגף בכיר משאבי אנוש ופיתוח ארגוני

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 91950, ירושלים גוריון-, משכן הכנסת, קריית בןופיתוח ארגוני משאבי אנושבכיר אגף 

  02- 6408244פקס:  ,02- 6753580טלפון: 

 42מתוך  2עמוד 

 

 

 הסבר כללי

 .גם לגברים וגם לנשים המסמך הזה הוא

 ?מה כתוב במסמך הזה

  הכנסת מציעה לאנשים עם מוגבלותאיזה תפקידים 

 מה צריך לעשות כדי לקבל תפקיד בכנסת 

  התפקיד בכנסת אפשר לעשות אם לא מקבלים אתמה 

 
 נהל הכנסתיהכנסת ומ

 בעים את החוקים של מדינת ישראל.הכנסת היא המקום שבו קו

 .חברי הכנסתאלה  – הצביע להם בבחירות  )כל האנשים( שהציבורבכנסת יש אנשים 

 כדי שחברי הכנסת יוכלו לעשות את העבודה שלהם בצורה טובה, יש אנשים שעוזרים להם.

 .נהלהיאנשי מהאנשים האלה הם 

 .ל הכנסתנהימ( שקוראים לה משרד) ביחידהעובדים  נהלהיאנשי מ

 לכל חברי הכנסת ולכל המשרדים בכנסת.  נהליתימעזרה נותן  נהל הכנסתימ

 .טיפול בדואר, שליחויות, כתיבה של הודעות להיות, למשל, יכולה נהליתימעזרה 

 
 מידע על התפקידים בכנסת לאנשים עם מוגבלות

 אנשים עם מוגבלות.ל)נותנת עבודה(  מעסיקההכנסת 

  .נהליתיעזרה מתפקידים של  שים עם מוגבלות הםלאנכל התפקידים  ,כנסת

 נהלתיות.יבסולם של הדרגות המ( 16או  15או  14או  13) דרגהמי שמקבל תפקיד יקבל גם 

  )למשל, משכורת, תנאים בעבודה( בקשר לעבודהקובעת דברים  שהעובד מקבלהדרגה 

 
 כמה שעות עובדים בשבוע? 

 (שבתו בימי שישי, רק לא שבועבכל יום ) משרה מלאהב היאבכנסת העבודה 

  )בחלק מהימים בשבוע(, אבל, הכנסת יכולה גם להעסיק אנשים במשרה חלקית

 לפי מה שהיא צריכה.

 דות שלך לעבודה בכנסתמלפני שאתה מגיש את המוע
 .התפקידיםההסבר על כל תקרא בבקשה את 

 ממלא את כל מה שצריך כדי לקבל תפקיד בכנסת. תבדוק שאתה
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 מציעים בכנסת ידיםתפקאיזה 

 ?עם אוטיזם ולאנשיםשכלית התפתחותית  לאנשים עם מוגבלות

הם גם לגברים וגם לנשים התפקידים  

 ועדות של הכנסתונהל הכנסת או בישל מ יחידותמזכירה בלזכיר או מעוזר ל .א

 :בתפקיד הזה תעזור למזכיר או למזכירה לטפל בדואר

 מקומות אחריםרשום איזה דואר הגיע ואיזה דואר שולחים לת 

 חלק אותו לסוגים( תמיין את הדואר )ת 

  אחרתדרך את הדואר לאנשים המתאימים בפקס או בתשלח 

 תסדר מסמכים בתיקיות 

  תצלם מסמכים במכונת צילום

 לאנשים שפונים למשרדתעזור 

 תרשום את ההודעות שאנשים משאירים למנהל

 ם שונים בכנסת()תביא ותיקח דברים ממשרדי בתוך הכנסת שליחויותתעשה 

 יות נוספות לפי הבקשה של המנהל ולפי התפקיד שלךותעזור בפעיל

 
 הסדרנים  ה שלמחלקבסדרן )אדם שעוזר לשמור על הסדר( עוזר ל .ב

 :של הכנסת עדותולובתפקיד הזה תעזור לאנשים שבאים 

 חשבמתעזור לאנשים להירשם ב 

  שאתה נמצא( )כרטיס שרושם בכרטיס הנוכחותתסביר לאנשים איך משתמשים 

 תחלק חומרים לאנשים שמשתתפים בישיבות 

 תמלא תפקידים נוספים לפי הצורך 

 
 "כנסת ירוקה" עוזר בתוכנית .ג

 ."כנסת ירוקה"בתפקיד הזה תעשה משימות )עבודות( שעוזרות לשמור על 

 עבודות שעוזרות לכנסת לשמור על הסביבה:כלומר, 

 נייר במכונה מיוחדת(חתוך תנייר ) תגרוס

 חומרים שונים תמחזר

 " בעמדות שונות בכנסתכנסת ירוקה" תחלק את העיתון

 תמלא תפקידים נוספים לפי הצורך ולפי בקשת המנהל
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 לחלוקה של דוארשליח  ד. 

 בתפקיד הזה תעשה את הדברים האלה:

 תעשה שליחויות בתוך הכנסת ומחוץ לכנסת

 )כמו בתפקיד של העוזר למזכיר או למזכירה(  תטפל בדואר

   וף עיתונים מספקים )חברות שמחלקות אותם(תאס

  [לעבודה זו צריך כוח]תחלק חבילות לאנשים 

 תמלא תפקידים נוספים לפי הצורך ולפי בקשת המנהל

 
 

 

 מעניין אותנו לדעת:

 ?איך שמעת על העבודה בכנסת

  (מתאימהה  במשבצת X תסמן)

 דרך העיתון 

 
 דרך אתר אינטרנט 

 
 דרך חבר 

 
 _________________________________ (:)תכתוב באיזה דרך אחרת בדרך 
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 תפקיד בכנסת? לנסות לקבלמי יכול 

 .בכנסת תפקידיכול להגיש מועמדות ל הכנסתכל מי שממלא את התנאים של 

 ת רשומים כאן.התנאים של הכנס

 .עם מוגבלות)גברים ונשים( לאנשים הכנסת מציעה תפקידים 

 :אתה חייבכדי לקבל תפקיד בכנסת, 

  מביטוח לאומי לפחות 40%נכות של שתהיה לך 

 שיהיה לך אישור מביטוח לאומי על הנכות שלך 

  התפתחותית או אוטיזםמוגבלות שכלית שסוג הנכות יהיה 

  ?ידהתפק בשביל אתה חייב מה עוד

  לדעת את השפה העברית 

   להיות מסוגל לקיים שיחה פשוטה 

  פשוטה( בסיסיתלדעת לקרוא ולכתוב בעברית ברמה( 

 ? בשביל התפקיד שיהיה לך כדאימה 

  )מהדברים האלה:  באחדניסיון בתעסוקה )בעבודה 

 מזכירות, ארגון מסמכים, טיפול בדואר, שליחויות, מענה טלפוני 

 לתפקידים בכנסת עבודות אחרות שקשורות 

 ?לך לקבל תפקיד בכנסת יעזורמה עוד 

  לשירות לאומי או לשירות צבאי אם התנדבת 

  ממקום עבודה קודם)מכתבים שאומרים שאתה עובד טוב(  המלצותאם יש לך 

 אם למדת מקצוע 

 
 ? לך כדי לקבל את התפקיד צריך להיותמה 

 רצון לעבוד 

  רצוף()לעבוד תקופה ארוכה יכולת להתמיד בעבודה 

 כמו הכנסת עבודה של מקום רצון לעבוד במסגרת 

 התנהגות טובה 

 יכולת להסתדר עם אנשים ולעבוד איתם יחד 
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 מה צריך לעשות כדי לקבל תפקיד בכנסת?
 

 
 

 
 

 

  

?אתה חושב שאתה מתאים לאחד התפקידים בכנסת

:  אתה צריך להיכנס לאתר האינטרנט של הכנסת בכתובת
www.knesset.gov.il

:  אתה צריך לשמור במחשב שלך או להדפיס את המסמך
שאלון מועמד למשרה פנויה בכנסת לאנשים עם מוגבלות  

[220/16בהליך איתור ]

אתה צריך לענות על כל השאלות בשאלון
(על הניסיון שלך בעבודה, על הלימודים שלך, פרטים על עצמך)

:הכתובתאל ועוד מסמכים אתה צריך לשלוח בדואר את השאלון 

אגף בכיר משאבי אנוש ופיתוח ארגוני

משכן הכנסת

קריית בן גוריון

91950ירושלים 

התאריך האחרון לשליחת הטופס

.ו"ה אלול תשע"כ-29.9.16: הוא

http://www.knesset.gov.il/
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  שאלון מועמד למשרה פנויה בכנסת לאנשים עם מוגבלות
 [220/16 איתור בהליך]

 

 )דף עם שאלות(. שאלוןהמסמך הזה הוא 

 עוד.שאלות עליך, על הלימודים שלך, על הניסיון שלך בעבודה וכאן יש 

  
 החלק הזה(צריך למלא את לא אתה ) פרטי ההליך .1

 

 מספר הליך סוג ההליך המשרד

      220/16      )חיפוש עובדים מתאימים(  איתורהליך - הכנסת

 דירוג  דרגה היחידה * תואר המשרה
 -ים עם מוגבלות בכנסת תפקידים לאנש

כל היחידות של הכנסת      הכנסת של יחידותב נהליתיעזרה מ       13-16 01 

 

 למלא את השאלוןאתה צריך , החלק הזהמ
 .כוכבית )*( יש לידןש השאלות כלאתה חייב למלא את 

 תשובה לשאלה  אם אתה לא בטוח איך לכתוב

 )למשל, איך לכתוב את מספר תעודת הזהות שלך( 

 אתה יכול לבקש עזרה מאדם שאתה סומך עליו.

 
 

 מידע אישי עליך(פרטים אישיים ) .2

 

  שם פרטי*

  

  שם משפחה*

  

 מספר 
 *תעודת זהות

         

ספרת   
 ביקורת
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 (מתאימהה  במשבצת Xסמן ת)

 מין

 

  זכר   
 

     נקבה  

  

 תאריך לידה 
 נולדת( מתי)

 יום חודש שנה
      

  

 ארץ לידה*
 )באיזו ארץ נולדת(

 

 

 לא בישראלאם נולדת בארץ אחרת, תמלא את התאריך רק 

 תאריך עליה
)מתי עלית 

 לישראל(

 יום חודש שנה
      

 

 עליהארץ 
מאיזו ארץ עלית )

 (לישראל

 

 

 (מתאימהה  במשבצת Xסמן ת)

 שראליאזרח י
 )האם יש לך 
 תעודת זהות 

 של מדינת ישראל?(
 

 
  כן  

 
     לא  

 

 אזרחות אחרת
 )האם יש לך 

 תעודת זהות/ דרכון 
 של מדינה אחרת?(

 
  כן  

 
     לא  

אם אתה אזרח של 
מדינה אחרת, 

 את  תכתוב
 המדינהשל ם שה

 שם המדינה:
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 שם האב
)איך קוראים לאבא 

 שלך?(

 

  

הלידה ארץ 
 האב של

)באיזו ארץ אבא 
 שלך נולד?(

 

  

 שם האם
)איך קוראים לאמא 

 שלך?(

 

  

הלידה ארץ 
 האםשל 

)באיזו ארץ אמא 
 שלך נולדה?(

 

 

 כתובת מגורים בישראל )איפה אתה גר(
 . שלך מספר הביתאת ור שבו אתה גשם הרחוב את  תמלא כאן
 , תרשום את מספר תיבת הדואר.מספר תיבת דואראם יש לך 

  רחוב*

 

  מספר בית*

 

  מספר דירה

  

מספר תיבת 
 דואר

 

  

       מיקוד

 

באיזה מקום 
 אתה גר?
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 איך אפשר להתקשר אליך? 
 .לרשום את מספרי הטלפון שבהם אפשר להתקשר אליךאתה צריך 

 פר טלפון אחד.תרשום לפחות מס
 

        טלפון בבית
- 

   

 

        טלפון בעבודה
- 

   

 

        טלפון נייד
- 

   

 

 טלפון אחר
 )של אדם קרוב(

       
- 

   

 
 .רק בדואר אלקטרוניהודעות הכנסת תשלח לך 

 .שאתה מקבל בה הודעותכתובת דואר אלקטרוני כאן  תכתוב

 אפוטרופוס(חבר, לך או של אדם קרוב )בן משפחה, כתובת הדואר האלקטרוני יכולה להיות ש

דואר 
 אלקטרוני*
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 שירות צבאי  
 

 

 (מתאימהה  במשבצת X תסמן)

 לא     לא     כן  

 שירתתי בצבא.
 

 הדרגה שלי הייתה:

___________________ 

 תתי בצבא.לא שיר 
 

 שירות לאומיעשיתי 
 

 לא שירתתי בצבא. 
 

 פטור קיבלתי 
 (או בשירות לאומי בצבא הייתי)לא 

 
 

 :, תמלא את המידע הזהאו בשירות לאומי אם היית בצבא
 

תאריך 
 התחלה

 יום חודש שנה
      

 

 תאריך סיום

 יום חודש שנה
      

 

 האם שירתת בצבא?
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 ם של איש קשר או אפוטרופוספרטי .3
 

 ך איש קשר האם יש ל
 או אפוטרופוס?

 
    לא                   כן              

 

 

 - כןאם ענית 
להגיש את הבקשה שעוזר לך  הפרטים של איש הקשרתרשום כאן את 
 לעבודה בכנסת:

 

  *שם פרטי

  

  *שם משפחה

 
 מספר הבית והעיר שם הרחוב,  -איפה איש הקשר גר  כתוב כאןת

 כתובת
 )איפה גר 

 איש הקשר(

 

 

  

 טלפון נייד
 )של איש הקשר(

       
- 

   

 

דואר 
 אלקטרוני*

 )של איש הקשר(

 

 

 (מתאימהה  במשבצת X תסמן)

האם איש הקשר הוא 
 ?שלך האפוטרופוס הרשמי

 
    לא                   כן              
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 (מתאימהה  במשבצת X תסמן)

בינך לבין  ישקרבה איזה 
 ?שלך איש הקשר

 קרוב משפחה שלי הוא איש הקשר 

 אמא, אח...()תכתוב מה הקרבה. למשל, אבא, 

 

 לי נתנושעורך דין איש הקשר הוא  
 

 אחרתקרבה  וביני ישאיש הקשר בין  

 (:איך איש הקשר שלך ואתה קשורים)תכתוב 
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 (כזהלך אם יש רק ) בתעסוקה פרטים של מלווה. 4
 במסגרת של תעסוקה נתמכת. יש לך מלווה םרק א אתה צריך למלא את החלק הזה השאלון

 או מרכז השמה.ה, אם אתה מקבל עזרה ממלווה מלדוג

יש לך מלווה האם 
 בתעסוקה?

 
    לא                   כן              

 
 

 

 - כןאם ענית 
 הארגון והאיש שמלווים אותך בתעסוקה:הפרטים של תרשום כאן את 

 

שם הארגון 
 המלווה 

)משרד, עמותה או 

 (ארגון

 

 
 בתעסוקהאותך מלווה שהפרטים של האדם 

  *פרטי שם

  

  *שם משפחה

 
  איך אפשר להתקשר עם המלווה שלך כאן אתה צריך לכתוב

 *טלפון נייד
 )של המלווה(

       
- 

   

 

דואר 
 אלקטרוני*
 )של המלווה(

 

 

 טלפון בעבודה
 )של המלווה(

       
- 
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 ייצוג הולם  .4
 

או בארגון. למשל,  בחברה ותמסוימ מקבוצות עובדים של מתאים מספר על שמירההוא  ייצוג הולם
של נשים וגברים,  מתאיםבמקום עבודה שעובדים בו אנשים מסוגים שונים, צריך לשמור על מספר 

 של אנשים בלי מוגבלות ואנשים עם מוגבלות.צעירים ומבוגרים, של 
 

 המתאימה. במשבצת  Xתסמן 

 לפי מה שכתוב מתחת ב]  [. אישור הביאאתה צריך ל ,במשבצת מסוימת  Xאם סימנת 

 נולד באתיופיההורים שלי נולדתי באתיופיה או אחד מה 
 [שלך או של אחד מההורים שלךצילום תעודת זהות ]צריך להביא 

  אני בן האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית 
 [זהותהתעודת של  צילום ]צריך להביא

 תגבלוואני אדם עם מ 
 [ילאומהביטוח המך ממגורם מוסעל המוגבלות אישור  צריך להביא]

 
 
 הקרובי משפח .5

 בחלק הזה רוצים לדעת אם יש לך קרובי משפחה שעובדים בכנסת.
 
 (מתאימהה  במשבצת X תסמן)

 עובדים בכנסתשרובי משפחה אין לי ק 
 

 עובדים בכנסתשיש לי קרובי משפחה  
 

  הזה: הטופסאת  בשביל למלא רוב משפחהקמי נחשב ל

 )בן או בת זוג )גם אם לא נשואים 

 הורים, אחים ואחיות 

 בני הזוג של האחים והאחיות שלך 

 האחים והאחיות של ההורים שלך ובני הזוג שלהם  
 או הדודות שלך()הדודים 

 שלך  בנותהבנים וה  

 בני הזוג של הילדים שלך  

 שלך נכדותהנכדים וה 

 )אחיינים ואחייניות )הילדים של האחים והאחיות שלך 

 ההורים של בן או בת הזוג שלך 

 האחים והאחיות של בן הזוג שלך 

 קרובי משפחה בעקבות אימוץ 

 קרובי משפחה מנישואים שניים שלך או של ההורים שלך 
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 אם יש לך קרובי משפחה שעובדים בכנסת, תרשום כאן את הפרטים שלהם:

 

  שם פרטי

  

  שם משפחה

 

קרבה 
 משפחתית

 ()מהרשימה

 

  

באיזה יחידה 
)מחלקה, 

משרד( של 
הכנסת הקרוב 

 שלך עובד

 

 

מה התפקיד 
של הקרוב 

 שלך 

 

 
          

 למנהל שלך.ספר( על כך מיד לעבודה תצטרך לדווח )ל , כשתתקבלמה שכתבת ישתנהאם 
      

 
 
  

 מי נחשב לקרוב משפחה?

 )בן או בת זוג )גם אם לא נשואים 

 הורים, אחים ואחיות 

 של האחים והאחיות שלך בני הזוג 

  האחים והאחיות של ההורים שלך ובני
 )הדודים או הדודות שלך( הזוג שלהם

 שלך בנותהבנים וה 

 בני הזוג של הילדים שלך 

 שלך נכדותהנכדים וה 

  אחיינים ואחייניות )הילדים של
 האחים והאחיות שלך(

 ההורים של בן או בת הזוג שלך 

 האחים והאחיות של בן הזוג שלך 
 

 בי משפחה בעקבות אימוץקרו 
  קרובי משפחה מנישואים שניים שלך

 או של ההורים שלך
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 )לימודים( השכלה  .6

 הזה( תעודות על לימודים שאלון*אתה חייב לצרף )להביא ביחד עם ה
 )למשל, תעודת בגרות, אישור על סיום לימודים(

 

 של בתי הספר או המוסדות שבהם למדת(  תובמשבצ X תסמן)

 ודייסבית ספר  

 השלמה של לימודי בית הספר היסודי 

 חטיבת ביניים 

 חטיבה עליונהאו  תיכון בית ספר 

 טכנולוגי ת ספרבי 

 ישיבה תיכונית 

 אולפנה 

 השלמה של לימודי התיכון 

 מכינה)אחרי התיכון( תיכוני -על בית ספר 

 ישיבה גבוהה 

 מכללה אקדמית לחינוך 

 אוניברסיטה 

 ומוסדות דומים אחריםמכללות  

 
 :לא במסגרת בית הספר יםקורס

 

 
 השתלמויות:

 

 
 עוד פרטים:
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 : שבו למדת, תמלא בבקשה את הפרטים האלה מקוםעבור כל 
 

 תאריך התחלה
)מתי התחלת 
 ללמוד במקום(

 יום חודש שנה
      

 

 תאריך סיום
 )מתי סיימת 

 ללמוד במקום(

 יום חודש שנה
      

 

 של  שםה
 בית הספר 

 או המוסד

 

  

 הסוג של
 בית הספר 

 *או המוסד
)מהרשימה בצד 

 שמאל(

 

 

איזו תעודה או 
 תואר קיבלת

 

 

 מה למדת
 

 

 

כמה שנים 
למדת בבית 

הספר או 
 *במוסד הזה

 

 

באיזו מדינה 
 בית הספר 

 או המוסד

 

 

עוד פרטים על 
הלימודים או 

 המוסד
 

 

 

  
 

 בית ספר יסודי 

 השלמה של לימודי בית הספר היסודי 

 חטיבת ביניים 

 בית ספר תיכון 

 בית ספר טכנולוגי 

 ישיבה תיכונית או אולפנה 

 השלמה של לימודי התיכון 

  )לימודים על תיכוניים )אחרי התיכון 
 או מכינה

 בה גבוההישי 

 מכללה אקדמית לחינוך 

 אוניברסיטה 

 מכללות או מוסדות דומים 
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 אם למדת בעוד מקומות ניתן למלא כאן:

 

 תאריך התחלה
)מתי התחלת 
 ללמוד במקום(

 יום חודש שנה
      

 

 תאריך סיום
 )מתי סיימת 

 ללמוד במקום(

 יום חודש שנה
      

 

 של  שםה
 בית הספר 

 או המוסד

 

  

 הסוג של
 בית הספר 

 *או המוסד
)מהרשימה בצד 

 שמאל(

 

 

איזו תעודה או 
 תואר קיבלת

 

 

 דתמה למ
 

 

 

כמה שנים 
למדת בבית 

הספר או 
 *במוסד הזה

 

 

באיזו מדינה 
 בית הספר 

 או המוסד

 

 

עוד פרטים על 
הלימודים או 

 המוסד
 

 

 
 

 

 בית ספר יסודי 

 השלמה של לימודי בית הספר היסודי 

 חטיבת ביניים 

 בית ספר תיכון 

 בית ספר טכנולוגי 

 ישיבה תיכונית או אולפנה 

 השלמה של לימודי התיכון 

  )לימודים על תיכוניים )אחרי התיכון 
 או מכינה

 ישיבה גבוהה 

 מכללה אקדמית לחינוך 

 אוניברסיטה 

 מכללות או מוסדות דומים 
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 רישיון נהיגה או תעודת מקצוע .7
 

 רישיון נהיגה
 

 מתאימהה  במשבצת X תסמןאם יש לך רישיון נהיגה, 

 מספר הרישיון רישיון

   רישיון נהיגה 
 

 

מתי קיבלת את 
 הרישיון

 יום חודש שנה
      

 
 שיון בתוקף )אפשר להשתמש בו(ישהר אתה חייב לצרף )להביא( אישור

 
 רישיון או תעודת מקצוע

 
 מתאימהה  במשבצת X תסמןאם יש לך רישיון או תעודת מקצוע, 

 

 ר הרישיוןמספ מקצוע / תעודה / רישיון

 רישיון אחר 
 

 

מתי קיבלת את 
 הרישיון

 יום חודש שנה
      

 
 

 מספר הרישיון מקצוע / תעודה / רישיון

 רישיון אחר 
 

 

מתי קיבלת את 
 הרישיון

 יום חודש שנה
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 מספר הרישיון מקצוע / תעודה / רישיון

 רישיון אחר 
 

 

מתי קיבלת את 
 הרישיון

 יום חודש שנה
      

 
 

 

 עוד פרטים:

 
 (בהםבתוקף )אפשר להשתמש  נות או התעודותשהרשיו יםאתה חייב לצרף )להביא( אישור
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 (או בכנסת ממשלהה)במשרדי  ניסיון עבודה בשירות המדינה .8

 
 (מתאימהה  במשבצת X תסמן)

 ם עבדת פעם בשירות המדינה?הא

 
בשירות האם אתה עובד כיום 

 המדינה?

   לא               כן       

 

 לא               כן       

  

 

 האלה:, אתה צריך למלא את הפרטים כןאם סימנת 
 

 תאריך התחלה
 עבודחלת ל)מתי הת
 במקום(

 יום חודש שנה
      

 

 תאריך סיום
 )מתי סיימת 

 במקום(עבוד ל

 יום חודש שנה
      

 

  באיזה משרד ממשלתי עבדת?*

  

 מה היה התפקיד שלך?
 

 
 

הפסקת לעבוד במקום אם 
למה הפסקת לעבוד העבודה, 

  ?שם
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 (בכנסתאו  ממשלההעבודה במקומות אחרים )לא במשרדי  ניסיון  .9
 

 (מתאימהה  במשבצת X תסמן)

 האם אתה עובד כיום או 
 כסף? עבורשעבדת במקום אחר 

 
 לא               כן         

   

 

 :כל מקום עבודה לע , אתה צריך למלא פרטיםכןאם סימנת 
 

 תאריך התחלה
 עבוד)מתי התחלת ל

 (במקום

 יום חודש שנה
      

 

 תאריך סיום
 )מתי סיימת 

 במקום(עבוד ל

 יום חודש שנה
      

 

  *מעסיק
 )מקום עבודה(

 

  

 עבדת?במה 
 

 

  באיזו מדינה?

 

 באיזה יישוב )מקום(?
 

 

 מה היה התפקיד שלך?
 

 

אם הפסקת לעבוד 
במקום העבודה, למה 

 ?הפסקת
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 כאן: את הפרטים שלהםתמלא אם עבדת בעוד מקומות 
 

 תאריך התחלה
 עבוד)מתי התחלת ל

 במקום(

 יום חודש שנה
      

 

 תאריך סיום
 )מתי סיימת 

 במקום(עבוד ל

 יום חודש שנה
      

 

  *מעסיק
 )מקום עבודה(

 

  

 במה עבדת?
 

 

  באיזו מדינה?

 

 באיזה יישוב )מקום(?
 

 

 מה היה התפקיד שלך?
 

 

אם הפסקת לעבוד 
קום העבודה, למה במ

 הפסקת?
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 שפות  .10

 

 .)לא יודע, יודע לא כל כך טוב, יודע מצוין( עבור כל שפה, תסמן עד כמה אתה יודע אותה
 
 (מתאימהה  במשבצת X תסמן)

 . עברית1
 
 

 לא יודע את השפה 

 )לא כל כך טוב( יודע את השפה ברמה בינונית 

 יודע את השפה מצוין 

 

 . אנגלית2
 
 

 לא יודע את השפה 

 יודע את השפה ברמה בינונית )לא כל כך טוב( 

 יודע את השפה מצוין 

 

 . ערבית3
 
 

 לא יודע את השפה 

 יודע את השפה ברמה בינונית )לא כל כך טוב( 

 יודע את השפה מצוין 

 

 . רוסית4
 
 

 לא יודע את השפה 

 )לא כל כך טוב( יודע את השפה ברמה בינונית 

 יודע את השפה מצוין 

 
 

 . אמהרית5
 
 

 לא יודע את השפה 

 יודע את השפה ברמה בינונית )לא כל כך טוב( 

 יודע את השפה מצוין 

 

 . שפה אחרת 6
 

__________ 
 
 

 )לא כל כך טוב( יודע את השפה ברמה בינונית 

 יודע את השפה מצוין 
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 בחינת ניגוד עניינים .11

 כדי שמועמד יקבל עבודה בכנסת, צריך לבדוק ניגוד עניינים

 (11)החלק הזה, מספר ניגוד עניינים החלק בשאלון שבודק צריך למלא את  המועמד

 ניגוד ענייניםמצב של יהיה  המועמד צריך לדאוג שלא

 

של העבודה אלא מסיבות  כאשר אדם לא מקבל החלטות בעבודה לפי הצרכים –ניגוד עניינים 

 אחרות. 

 למשל, אתה עובד במקום עבודה שבו צריכים עובדים.

 שלך מחפש עבודה, אבל הוא לא יודע לעשות את העבודה במפעל שלך. חבר

 .חבריםשלך לעבודה במפעל שלך רק בגלל שאתם החבר בכל זאת, אתה מקבל 

 

 קרובי משפחה שקשורים לכנסת .א

 שר לכנסת במסגרת עבודתם?האם יש לך קרובים שיש להם ק

 תתייחס בבקשה לקשר שקיים עכשיו או קשרים שהיו בארבע השנים האחרונות.

 תתאר כל קשר באופן מפורט.

 (מתאימהה  במשבצת X תסמן)

קרוב משפחה 
 שקשור לכנסת

 
  כן  

 
     לא  

 

 :עוד מידע()תכתוב  אם כן, תפרט

 

 
 קשר עם אנשים שעובדים בכנסת )לא בני משפחה( .ב

 ?מחוץ לכנסתמישהו שאתה מכיר עובד איתך כיום האם 
 האם יש ביניכם קשרים עסקיים? 

 האם אתם קרובי משפחה? 
 האם יש ביניכם קשרים אחרים?

 

אדם קשר 
 שעובד בכנסת

  כן  
 

     לא  
 

 

 :)תכתוב עוד מידע( אם כן, תפרט
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 תפקידים שלך או של קרובי משפחה שיכולים ליצור ניגוד עניינים .ג

 האם אתה יודע על תפקידים של קרובי משפחה 
 שיכולים ליצור ניגוד עניינים עם התפקיד שאתה רוצה בכנסת?

 

תפקידים שלך 
שיוצרים ניגוד 

 עניינים

 
  כן  

 
     לא  

 

 :)תכתוב עוד מידע( אם כן, תפרט

 

 
תפקידים ועבודות של קרובי משפחה, חברים ושותפים לעסקים שיכולים ליצור ניגוד  .ד

 עניינים

 חברים או שותפים לעסקים , האם אתה יודע על תפקידים ועבודות של קרובי משפחה
 ( שלא כתבת עליהם עדיין)

 ניגוד עניינים בתפקיד שאתה רוצה בכנסת?שעלולים להעמיד אותך במצב של 
 

תפקידים של 
קרובים שלך 

שיוצרים ניגוד 
 עניינים

 
  כן  

 
     לא  

 

 :)תכתוב עוד מידע( אם כן, תפרט
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 עשית עברה פלילית או עברת משמעת? האם .12

 .ארגון מסוים מעשה נגד החוקים או הכללים של המדינה או של –עברה 

 על עברה מקבלים עונש.   
    
 מעשה נגד החוק. – פליליתעברה    
 למשל, רצח, גניבה, אונס )פגיעה מינית באדם(   
    
 מעשה נגד כללי ההתנהגות הנכונה. – משמעתיתעברה    

 עבוד לפי ההוראות שמקבליםל, לא לאחר לעבודה הרבה פעמיםלמשל,    
 

 משפט קבע שאדם אשם בעברה.מצב שבו בית ה – הרשעה
 

  משמעתיאו  פליליגם אם יש לך עבר  בכנסת אתה יכול להיות מועמד לעבודה

 בכנסת בודקים את העבר של כל מועמד בנפרד.

 
 כדי למלא את החלק הזה של השאלון כדאי לקבל עזרה

 (מתאימהה  במשבצת X תסמן)

 עברה פלילית. 1

 רה פליליתבעביבעבר הורשעתי 

        לא     החלטת בית  - ק דיןפס  לצרף אתה צריך)  כן
 (העונש+  המשפט

 מתנהל נגדי הליך פלילי
              לא     :כן    נפתחה חקירה   הוגש כתב אישום

 (צריך לצרף אותו)
 

 עברה משמעתית. 2

 בעבר בהליך משמעתיהורשעתי 

           לא   ק דיןפס  לצרף ךאתה צרי)  כן -  
 (העונש+  החלטת בית המשפט

 מתנהל נגדי הליך משמעתי:
        לא        :כן נפתחה חקירה    הוגש כתב אישום 

 (צריך לצרף אותו)
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 בשירות המדינה פעולות של משמעת. 3

 )ביקורת על התנהגות( קיבלתי התראה )אזהרה( או נזיפה
 (לחוק המשמעת 31לפי סעיף )
 

         לא           כן 
 

 - כן אם סימנת
 החלטת בית המשפט, העונש שקיבלת,לצרף פסק דין,  אתה צריך

 שנתן מי ששפט אותך.או כל החלטה אחרת 
 

 

 

 חשוב לדעת!

 .כשאתה מגיע לכנסת לראיון קבלה לעבודה, ישאלו אותך גם שאלות על עברות שאולי עשית 

  צריך לספר על זה לועדת הקבלהנגדך, אתה משמעתית אם יש בירור לגבי עבירה פלילית או 

  יכול להמשיך בתהליך הקבלה לתפקידאתה הועדה תבדוק אם 

 אותך או לאהכנסת מחליטה אם להעסיק  ה,לפי התוצאות של הבדיק 

 יושב ראש הכנסת יכול לבטל החלטה של ועדת הקבלה לגבי מועמד עם עבר פלילי או משמעתי 
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 ממליצים .13

 

 למטה. שלהם )אנשים שיכתבו איך אתה בעבודה(, תמלא את הפרטים ממליציםאם יש לך 
 .המלצה מכתבלכנסת הממליצים יכולים גם לשלוח 

  m_giyus@knesset.gov.il-להממליצים יכולים לשלוח את מכתב ההמלצה לכנסת 
 .שרשמת צריכים להכיר אותךהממליצים 

 לתפקיד. ה שלךהתאמעל הו ל האופי שלךעהיכולות שלך, למסור פרטים על  הממליצים יכולים
 

 בזמן בחירת המועמדים לעבודה. לפנות אל הממליציםהכנסת תוכל  -צריך לדעת  אתה
 שרשמת  הממליציםשהכנסת תפנה אל  אתה מסכיםאם נתת פרטים של ממליצים, אז 

 כדי לקבל עליך מידע.
 
 

 1ממליץ 
 

  שם פרטי*

 

  שם משפחה*

 

  מקום עבודה*

 

  דתפקי

  

 טלפון*
 (הממליץ)של 

       
- 

   

 

  משרד ממשלתי
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 2ממליץ 

  שם פרטי*

 

  שם משפחה*

 

  מקום עבודה*

 

  תפקיד

  

 טלפון*
 (הממליץ)של 

       
- 

   

 

  משרד ממשלתי

 
  



 הכנסת
 אגף בכיר משאבי אנוש ופיתוח ארגוני

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 91950, ירושלים גוריון-, משכן הכנסת, קריית בןופיתוח ארגוני משאבי אנושבכיר אגף 

  02- 6408244פקס:  ,02- 6753580טלפון: 

 42מתוך  32עמוד 

 

 

 
 )התחייבות( הצהרה .14

 
 בהצהרת ההתחייבות אתה אומר שכל הפרטים שמילאת בשאלון הם אמת.

 

 תחייבות(הצהרה )ה

  :, אדם יקבל עונש*לפי החוק

 )אם הוא מסר מידע שקרי )לא נכון 

  הסתיר מידעאם הוא 

 אם הוא השתמש באיומים 

  באלימותאם הוא השתמש 
 או לאדם אחר לעצמוכדי להשיג ולקבל עבודה בשירות המדינה 

 
את מה  אחרי שקראתיאת המועמדות שלי לתפקיד, כאן אני מציע 

 .*שהחוק קובע
 

 שכל הפרטים שמסרתי בשאלון נכונים כאן מצהיר )מתחייב(אני 
 .ואמיתיים

 

 *חתימה  *תאריך
  יום חודש שנה

      

 
 
 

 אם יש לך אפוטרופוס, האפוטרופוס צריך לחתום כאן:
 

 חתימה*  *תאריך
  יום חודש שנה

      

 
  (1959–התשי"ט, [מינויים]לחוק שירות המדינה  45)לפי סעיף *
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 מסמכים ואישורים  .15
 

 .מסמכים ואישורים שאלוןל אתה צריך להוסיף
 .נכון בשאלון מראים שהמידע שמסרתהמסמכים והאישורים 

 , הכנסת תוכל לבדוק עד כמה אתה מתאים לתפקידים שהיא מציעה.המסמכים שלךבעזרת 
 מופיעים כאן. הרשימה של המסמכים

 )הוספת(. איזה מסמכים צירפת X-תסמן ב
 

 לשלוח לכנסתשצריך ואישורים מסמכים 

 מסמכים כלליים

 ()עם תשובות לכל השאלות מלא –שאלון המועמדות לעבודה בכנסת  

 שלך צילום של תעודת הזהות 

 )מה עשית בחיים בלימודים ובעבודה( שלך חייםהקורות  

 אישורים על נכות

 מהביטוח הלאומישלך נכות האישור על  

 אישור על סוג הנכות שלך מלשכת הרווחה של העירייה 

 אישור ממשרד הרווחה שמותר לך לעבוד בתעסוקה נתמכת 

 אישורים על לימודים

 משל, תעודת בגרות(והתעודות על לימודים )לאישורים כל ה 

 תעודות על קורסים או השתלמויות 

 אם יש, תעודות או אישורים על לימודים מקצועיים  

 אם יש, העתק של רישיון מקצועי )שלמדת מקצוע ואתה יכול לעבוד בו( 

 אם יש לך תעודות על לימודים בחוץ לארץ: 

  אתה צריך לתרגם את התעודות 

  על התעודות  נוטריון )עורך דין(של לקבל אישור אתה צריך
 המתורגמות

  ממשרד החינוך אישוראתה צריך להביא  

 שהלימודים שלך בחוץ לארץ והתעודות על הלימודים

 הם אמיתיים וטובים.
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 :צריךכדי לקבל את האישור 

 לכתובת הזו:בדואר לפנות 

 ם ודיפלומות אקדמייםהמחלקה להערכת תארי

 הלשכה להערכת תארים ודיפלומות מחו"ל

                 2רחוב דבורה הנביאה , רם-בניין לב

     91911ירושלים 

 

 להתקשר בטלפון לאחד המספרים: או

02-5603691 ,02-5603693 ,02-5603698 

 

 או לשלוח פקס למספר:

 02-5603576פקס: 

 

 אישורים על עבודה

צריך אישור על העסקה במקום העבודה , קודם אם עבדת במקום עבודה 
 הקודם.

 האישור יהיה ממקום עבודה שעשית בו תפקיד דומה לתפקיד בכנסת 

 )צריך לכתוב באישור את היקף המשרה )כמה שעות עבדת בשבוע 

 צריך לכתוב מה היה התפקיד שלך )מה עשית( בעבודה 

 אישורי העסקה בשירות המדינהבדת בשירות המדינה, אתה צריך אם ע 

 אם לא תביא אישורים על הניסיון שלך בשירות המדינה, 

 אתה עלול לא להתקבל לעבודה בכנסת

 אישורי העסקה מחוץ לשירות המדינה )במקומות עבודה אחרים( 

 מות אחרים, אם לא תביא אישורים על הניסיון שלך בעבודה במקו

 אתה עלול לא להתקבל לעבודה בכנסת

 

 יש המשך בעמוד הבא      
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 מסמכים על עברות

 פסקי דין 

 כתב אישום  

 כתב תביעה )תלונה עליך בבית משפט( 

 מסמכים נוספים

 )מכתב ממקום עבודה שמראה שאתה עובד טוב(מכתבי המלצה  

 ה שלךנהיגההעתק של רישיון צריך , לך רישיון נהיגה אם יש 

 מסמכים ואישורים אחרים

 , אם יש לך מסמכים שלא רשומים למעלה 

 ואתה רוצה לצרף )להוסיף( אותם למסמכים שאתה שולח לכנסת, 

 תכתוב כאן איזה מסמכים אלה:

 מסמך או אישור אחר___________________ 

 מסמך או אישור אחר___________________ 

 מסמך או אישור אחר___________________ 

 

 שים לב, 
 ם שמילאת ישמשו אותנו כדי לבדוק אם אתה מתאים לתפקיד בכנסתפרטיה

 :לך אנחנו מציעים
 .שאלוןשמילאת ב פרטיםעל הבתשומת לב  תעבור

 שלמים ונותנים את כל המידע עליך., מדויקים הפרטיםש וקדתב
  

 המסמכים על לימודים,כל )לא תקבל את התפקיד( אם תגיש מועמדות לתפקיד בלי  אתה תיפסל
 וכמה שעות( לימוד מקצוע או ניסיון בעבודה )עם תאריכים מדויקים של מתי עבדת, באיזה תפקיד

 

 
 . 02113316(  סימוכין  2115 -)מדף כ
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 !דברים שחשוב לדעת
 

 לא כל מי שמגיש מועמדות לעבודה בכנסת מתקבל לעבודה.

 ( של האנשים שפונים לעבודה.בחירהמוקדם ) מיוןלעשות  לכנסת מותר

 צרכים( שלה.ללפי ההתאמה שלהם לדרישות )הכנסת תבחר את האנשים 

 מופיעות במסמך הזה ובשאלון המועמדות לעבודה. של הכנסת הדרישות

 

 , אתה תצטרך לעבור:אם קיבלת את העבודה בכנסת

  בודקים שההעסקה שלך לא פוגעת בביטחון של המדינה –בדיקות ביטחוניות 

  בודקים שאין בעיה להעסיק אותך בכנסת –בחינת ניגודי עניינים 

  בדים בכנסתבודקים אם יש לך קרובים שעו –בדיקת קרבת משפחה 

  לך לעבוד בכנסת תהבריאות שלך מאפשר בודקים אם –כשירות רפואית למשרה 

 

 

 כדי לקבל הסברים על התהליך של בחירת האנשים לעבודה בכנסת

 אפשר לפנות לכנסת בדואר אלקטרוני: 

v.ilm_giyus@knesset.go 

 

 

 02-6496059אפשר להתקשר בטלפון      

  12:00עד  09:00י, בין השעות בימים ראשון עד רביע      
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 מסמכים ואישוריםמידע על הגשה של 

 .עם כל המסמכים הדרושים )שצריך להביא(לעבודה ר רק בקשות הכנסת תאש

 .35-33 הרשימה המלאה של המסמכים מופיעה בחוברת הזו בעמודים

 
 .לתרגם אותם לעברית, צריך לא בעבריתאם המסמכים שלך 

 )עורך דין(. יוןטרנועם אישור של  התרגום לעברית תצריך לשלוח לכנסת א

 
 .בזמןאתה חייב להגיש את השאלון והמסמכים לכנסת 

 .עד התאריך שהכנסת קבעהכלומר, אתה חייב לשלוח לכנסת את השאלון והמסמכים 

 
 את השאלון והמסמכים בפקס או בדואר אלקטרוני שלוח לכנסתל אי אפשר

 (6בעמוד סמכים לכנסת בדואר ישראל )כמו שכתוב את השאלון והמ שלוחאתה חייב ל

 
 הכנסת תפנה אליך רק בדואר אלקטרוני.

 מהכנסת הודעות בדואר אלקטרוני.  קיבלתם אםאתה או האפוטרופוס שלך תהיו אחראים לבדוק 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הגשת המועמדות שאלוןמידע על 

 :לעובדי המדינה( וראותה –חובה לפעול לפי ההוראות של התקשי"ר )תקנות שירות המדינה 

Service/TopNavHe/Takshir-service.gov.il/Civil-http://www.civil 

http://www.civil-service.gov.il/Civil-Service/TopNavHe/Takshir
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 ?לעבודה את שאלון המועמדותלכנסת איך שולחים 
 

 איך צריך לשלוח לכנסת את שאלון המועמדות לעבודה?
 

 צריך לשלוח את השאלון והמסמכים בתוך מעטפה בדואר. .1

 אישור המסירה.ולשמור את  בדואר רשוםרצוי לשלוח את האישור 

 בדואר ישימו חותמת על המעטפה או על אישור המסירה.

 התאריך של חותמת הדואר ייחשב לתאריך הגשת המועמדות. 

        

 הכתובת של הכנסת:

 –ש הכנסת, אגף בכיר משאבי אנו

 גיוס והשמה ,מיוןמדור בכיר 

 גוריון-קריית בן

 91950ירושלים 

 

 

 

 ימים(? 14מה צריך לעשות אם לא מקבלים מהכנסת הודעה תוך שבועיים )

 

  

שלחת לכנסת את השאלון והמסמכים

(ימים14)עברו שבועיים 

מהכנסת הודעה לא קיבלת 
על המשך התהליך

אתה צריך להתקשר  
–לאגף בכיר משאבי אנוש 

גיוס והשמה, מדור בכיר מיון

בטלפון

או02-6496059
02-6496143
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 ה לכנסת לצורך מיון וקבלה לעבודההוראות כניס

 אם הכנסת החליטה לקבל אותך לעבודה, תקבל הזמנה לראיון )שיחה(
 בכנסתכאן יש הוראות התנהגות 

  
 איון בכנסת ביום שאתה מגיע לר- 

 אתה צריך להביא מכתב הזמנה לראיון ותעודת זהות.

 .אסור להכנס לכנסת עם נשק 

  מותר להיכנס לכנסת רק בלבוש מתאים 

 בכפכפים, לבוא בגופיה, במכנסיים קצרים, בחולצות קצרות, בבגדים קרועים אסור

 דברים פוליטייםעליהם  יםבבגדים שכתובאו 

 ולקחת הסעה  "הלאום "חניון  םבש ליד הכנסת  אתה יכול לחנות בחניון במכונית,אתה בא  אם

 לכנסת.

 תביא איתך את שובר החניה )הקבלה( כדי שתוכל לקבל את הכסף בחזרה.

 

 הסבר על התאמות בקבלה לעבודה

 אתה אדם עם מוגבלות?

 גיע לך לקבל התאמות כדי לעשות את מבחני הקבלה לעבודה.מ

 קבל את ההתאמה אתה צריך להביא אישור על המוגבלות שלך.כדי ל

 באישור יהיה כתוב איזה התאמות מגיעות לך.

 

 הוראות בקשר למסירת מידע או הסתרה של מידע

 -החוק קובע 

 למישהו אחר להשיג עבודה לעצמו אומשקר או מסתיר מידע כדי מי ש

 סורות אחרותאו בדרכים אבאיומים או בכוח  או מי שמנסה להשיג עבודה

 יכול לקבל קנס או מאסר של שנה.

 

 הגבלות על פעילות פוליטית של עובד מדינה

 עובד מדינה.מי שעובד בכנסת הוא 

 עובד מדינה צריך למלא כללים מסוימים.

 של מפלגה. בגוף בוחראחד הכללים הוא שאסור לעובד מדינה להיות חבר 

 .במפלגה יםשיכולים לבחור חבר זה ארגון עם אנשים גוף בוחר

 של מפלגה בגוף בוחרחבר  לא )להגיד( שהואלהצהיר עבודה, המועמד צריך ל הקבלהלפני 

להפסיק להיות חבר בגוף ) להתפטר, אז הוא צריך )הוא יכול לבחור( גוף בוחרבאם המועמד חבר 

 (הבוחר
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 אם הכנסת ביקשה עוד מידע? אתה צריך לעשותמה  .1

 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

.הכנסת שלחה לך הודעה

.תאריךעל ההודעה היה 

.הכנסת ביקשה ממך לשלוח מסמכים או הסברים חסרים, בהודעה

.אתה צריך לשלוח לכנסת את המסמכים החסרים

.מהתאריך של ההודעהימים5תוך המסמכים צריכים להגיע לכנסת 

כנסת      הודעה 

לכנסתלא הגיעוהמסמכים שלך 

?מהתאריך של הההודעהימים5תוך 

לא תוכל לקבל את התפקיד
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 אם לא קיבלת את העבודה בכנסת?מה אתה יכול לעשות  .2

 באדם אחר ולא בךהכנסת בחרה אם  - דחייהבמקרה של 

 

  

.הכנסת שלחה לך הודעה

קיבלת את העבודהשלאהכנסת הודיעה לך 

(לנסות לשנות)אתה רוצה לערער 
?על ההחלטה של הכנסת

מהיום שבו הכנסת
קיבלה את ההחלטה שלה

ימים  14יש לך 
על ההחלטה של הועדה( לנסות לשנות)לערער 

.אתה צריך לשלוח לכנסת מכתב

 m_giyus@knesset.gov.il-את המכתב שולחים ל

במכתב צריכים להיות הסברים ומסמכים
.שעוזרים להראות למה אתה חושב שאתה מתאים לתפקיד בכנסת
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 מה אתה יכול לעשות אם לא קיבלת את העבודה בכנסת? .3

 - פסילהבמקרה של 

  ;אואם לא צרפת לשאלון מסמכים על המוגבלות שלך 

  לא התאימו למה שהכנסת ביקשה שלך המסמכים על המוגבלותאם 

 

 
 ביץאלברט סחרו 

 המנהל הכללי         

 

.הכנסת שלחה לך הודעה

קיבלת את העבודהשלאהכנסת הודיעה לך 

על ההחלטה של הכנסת  ( לנסות לשנות)אתה יכול לערער 
ימים  7בתוך 

.מהיום שבו קיבלת את המכתב של הכנסת

.אתה צריך לשלוח לכנסת מכתב

 m_giyus@knesset.gov.il-את המכתב שולחים ל

במכתב צריכים להיות הסברים ומסמכים
.שעוזרים להראות למה אתה חושב שאתה מתאים לתפקיד בכנסת


