
 

 נציבות שירות המדינה

 ה ו ד ע ו ת

  service.gov.il-http://www.civil    -כל הודעות נש"מ באתר האינטרנט   

1 

 
  30הודעה סד/

 (1.6.2004י"ב בסיון התשס"ד ) 
  

 30הודעה מס' סד/
 

בדי המחקר  במוסדות המחקר שינוי נוהלי קליטת עו
 הממשלתיים )למעט מוסדות המחקר במערכת הביטחון(

 
עדת שירות , קבעה ו1959-לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט 20בהתאם לסעיף  .1

 המדינה כללים חדשים לעניין ניהול מכרזים בדירוג עובדי המחקר, כדלקמן:

רות בדרוג עובדי המחקר, כאשר ייערכו מכרזים משולבים לקליטת עובדים למש .א
קר ידי מוסד המח-ם ייערך עלזמנית. הפרסו-פרסום המכרז יהיה פנימי ופומבי בו

 12.112-ו 11.432בדרכים המקובלות, בהתאם לכללים הקבועים בפסקאות 
 לתקשי"ר;

כל המועמדים העונים על תנאי הסף הקבועים במכרז, יוזמנו להופיע בפני מרכז  .ב
עובדי מחקר, שיורכב משלושה מעריכים לפחות, שהינם נציגי הערכה מיוחד ל

 מוסד המחקר בו אמור עובד המחקר להיקלט ונציג נוסף ממוסד אקדמי.
המעריכים במרכז ההערכה לא יכהנו כבוחנים בוועדת הבוחנים שתיערך לאחר 
מרכז ההערכה. המועמדים יוערכו בעניין כישוריהם, ניסיונם ורמתם המקצועית 

פי -ידורגו עלופי התקשי"ר, -כנים וקריטריונים במסגרת הכללים עלפי ת-על
  הציונים שקיבלו במרכז ההערכה.

המועמדים שהישגיהם יהיו בממוצע ההישגים של הקבוצה ומעליו, יובאו בפני 
 ועדת הבוחנים.

 ועדת הבוחנים תורכב מחמישה חברים, כדלקמן: .ג

 ירות המדינה;נציג נציב ש -ראש -יושב (1

קולט או נציגו ברמת חוקר בכיר, המנהל המוסד  -נציג מוסד המחקר הקולט  (2
 שישמש גם כמרכז הוועדה וכאחראי להכנת חומר התיעוד לוועדה;

 נציג איגוד סגל המחקר; (3

נו עובד המדינה, מומחה בתחום ההתמחות הקשור איש מדע שאי -נציג ציבור  (4
ה בהתייעצות עם ראש מוסד למשרה נשוא המכרז, שימנה נציב שירות המדינ

 המחקר הקולט;

נציג בעל כישורים מתאימים של המשרד שבמסגרתו פועל המוסד הקולט,  (5
  שאינו עובד אותו מוסד.

הראש, -)הרכב הוועדה ייחשב כחוקי אף במניין של שלושה חברים. בהעדר יושב
  ישמש במקומו נציג מוסד המחקר הקולט(.

 

 "ל נכללים בדפי ההחלפה המצורפים להודעה זו.תיקוני התקשי"ר בהתאם לנ .2
 את דפי ההחלפה יש לתייק במהדורה החדשה של התקשי"ר.
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 תיקונים בהחלפת דפים

    

 להכניס את הדפים שכותרותיהם  להוציא את הדפים שכותרותיהם אסמכתא
          

 )דף אחד( 11.411 - 11.401  אחד()דף  11.411 - 11.401 30סד/
          

 )דף אחד( 11.955 - 11.932  )דף אחד( 11.955 - 11.932 30סד/
 )דף אחד( - 11.956  )דף אחד( - 11.956 עריכה

          
 )דף אחד( - 12.362  )דף אחד( - 12.362 30סד/

 )דף אחד( 12.369 - 12.364  )דף אחד( 12.375 - 12.368 עריכה
 ף אחד()ד 12.385 - 12.380   - עריכה

 


