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  21הודעה עח/

 )3.9.2018( תשע"חה באלול כ"ג 
  

  21/חהודעה מס' ע

 הכרה בניסיון שנרכש בשירות מילואים 
 
 

נקבעו הכללים להכרה בניסיון שנרכש בשירות צבאי או בשירות  6בהודעת נש"מ עד/ .1
לאומי במכרזים. הודעה זו לא כללה התייחסות לניסיון שנרכש במסגרת שירות -אזרחי
 אים. המילו

ידי הגורמים המקצועיים בנציבות שירות המדינה בשיתוף -לאחר בחינה שנערכה על .2
הגורמים הרלוונטיים בצה"ל, נמצא שניסיון שנרכש בשירות מילואים עשוי להיות 

 רלוונטי למקצועות ויכולות נדרשות בתפקידים בשירות המדינה.
), 14.4.2017תשע"ז (מיום י"ח בניסן ה 2607לפיכך, ובהתאם להחלטת ממשלה מס'  .3

נקבע כי ניסיון שנרכש בשירות מילואים, לרבות ניסיון פיקודי, יוכר במסגרת מכרזי 
כוח אדם בשירות המדינה, ובלבד שמדובר בניסיון מוכח ורלוונטי לתפקיד הנגזר 
מתחומי העיסוק של המשרה ושיש בו כדי לתרום לביצוע התפקיד, כדוגמת שירות 

 מנהליים, בביטחון וחירום. בתפקידים לוגיסטיים או
 היבטים במספר אמון הוא עליה האורגנית היחידה על אחראי במילואים מפקד .4

 :ניהוליים מובהקים
 הקצר בטווח והוצאתה לפועל היחידה פעילות תכנון על אחראי במילואים מפקד

 בהיבטים לרבות היחידה בארגון לעסוק נדרש המילואים מפקדכמו כן,  .הארוך ובטווח
 תחת החיילים בין וחלוקתם השונים התפקידים הגדרת, כוח האדם ניהול של

 כוח בניהול והן הלוגיסטי בפן הן רבות תיאום פעולות ביצועבנוסף, אחראי על   ו.פיקוד
 ,הכשרתם ,ביחידה שונים ומקצועות תפקידים לעשרות שיבוץ החיילים לרבות האדם

ט תפקידיו אלו של המפקד . כעולה מן המפורבדרגה כשירותם וקידומם שמירת
מתבצעים במהלך כל ימות השנה ואינם מצטמצמים לתקופה המוכרת לו  במילואים

העולה על תקופת נמצא שיש להכיר בתקופת ניסיון  לפיכך. כשירות מילואים בפועל
 .זו כמפורט בהודעה המילואים המוכרת למפקדי המילואים מבצעים בפועל,

 

יילקח בחשבון כניסיון בניהול צוות עובדים וניסיון  ניסיון פיקודי בשירות מילואים .5
 בניהול תהליכים, ובלבד שהמועמד יציג  אישור רשמי מצה"ל. 

ימי מילואים פעילים באותה שנה ויציג אישור על  15מועמד ששירת לפחות  כי, יובהר .6
 לתפקידים ובהתאמה ומעלה ד"מג רמת( 1 דרג היותו "מפקד מילואים פעיל", בתפקיד

 ובתפקיד, ניסיון חודשי ארבעה  מילואים שנת לכל למנות יש ,)החילות בשאר םהזהי
 שנת לכל למנות יש), החילות בשאר זהים לתפקידים ובהתאמה ומעלה פ"מ רמת( 2 דרג

  ניסיון. חודשי שלושה מילואים
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ימי מילואים פעילים,  80שירת בשנה אחת לפחות  1בנוסף, ככל המועמד בתפקיד דרג  .7
שירת בשנה אחת  2ימים אלו כשישה חודשי ניסיון, וככל שהמועמד בתפקיד דרג יוכרו לו 

 ימי מילואים פעילים, יוכרו לו ימים אלו כארבעה חודשי ניסיון. 50לפחות 
 

לתקשי"ר כך שתתווסף האפשרות להכרה  8(א)11.131לאור זאת, תתוקן פסקה  .8
ון בשירות מילואים יש בתקופת ניסיון שנרכשה בשירות מילואים.  לשם הוכחת הניסי

להמציא אישור של הגורמים המוסמכים בצה"ל. לצורך הוכחת ניסיון ניהולי שנרכש 
לעיל, יש להמציא אישור מצה"ל אגף  7-ו 6במילואים בתפקידי פיקוד כמפורט בסעיפים 

מצ"ב דוגמת רמ"ד שחרורים  וסגל מילואים בטופס "מפקד מילואים פעיל".  -אדם -כוח
  הטופס.
 

 לתן של ההוראות בנדון תהינה מיום פרסום תיקון התקשי"ר. תחו .9

  התיקון לתקשיר בהתאם לנ"ל כלול בדף ההחלפה המצורף להודעה זו. .10

 

 

 קונים בהחלפת דפיםתי
 

 כניס את הדפים שכותרותיהםהל  וציא את הדפים שכותרותיהםהל מכתאאס
          

(פסקה  21עח/
 )8(א)11.131

 דף אחד)( 11.131 - 11.111  דף אחד)( 11.131 - 11.111

 

 אהוד פראוור
 ממלא מקום נציב שירות המדינה



  מילוי משרות תקניות-11פרק 
     בפרק זה מובאות ההוראות בדבר הדרכים

  החל בהעברה,משרות תקניות  לפי  סדרן                 למילוי 
 .                 בתוך המשרד וכלה בגיוס עובדים מבחוץ

  הוראות כלליות- 11.1
 

/  עמידה בתקופת ניסיון  11.12/   הקדמה  11.11
  השכלה וניסיון דרישות11.13

 

  הקדמה- 11.11
 

11.111 
 לא נתמלאה משרה תקנית בדרך הראשונה מהדרכים ;10.232 בפסקה  הדרכים למילוי משרה תקנית פנויה פורטו

 .הלאה לפי סדר הנסמנים המפורט באותה פסקהאחריה וכן ניתן למלאה בדרך הבאה , המפורטות בפסקה האמורה
 

  עמידה בתקופת ניסיון- 11.12
 

11.121 
פנויה תקנית  במשרה  עובד  עבודת  של  הראשונה  אשר ,  התקופה  הפנויה  למשרה  העובד  של  קבלתו  דרך  תהיה 

ניסיון  ,  תהיה תקופת  משנה  (היא  פרק  בניסיון).  13.8ראה  העובד  יעמוד  אם  תאושר ,  רק  או  במשרה  יועסק 
 .העברתו אליה

 
  דרישות השכלה וניסיון- 11.13

 
11.131 
  כלליותהוראות

  מקצועיניסיון )א(
הנגזרים מתחומי העיסוק ,   התעסוקתיים והמקצועיים הנדרשים ממועמד למשרהוהמומחיות  הרקע .1

 ;ושיש בהם כדי לתרום לביצוע התפקיד, כפי שייקבעו בתיאור התפקיד, המשרהשל 
 :ין שתי האפשרויות שלהלןפי אחת מב- בתיאור התפקיד עליוגדר הניסיון .2

מפורטיםדרישות )א בתחומים  יוגדרו  הניסיון  אנוש:  כגון,    במשאבי  בניהול ניסיון,  ניסיון   
 ;תקציב וכדומה

המשרהדרישות )ב של  העיסוק  לתחומי  הפנייה  תוך  יוגדרו  הניסיון   בתחוםניסיון  :  כדלקמן,   
הם קיימת בם ש או בתחומי,העיסוק של המשרה כמתואר בפירוט המטלות בתיאור התפקיד

 .אלה למטלות זיקה
  חישוב שנות הניסיון ביחס למועד קבלת התואראופן .3

 אקדמית במקצוע מסוים השכלה בתיאור התפקיד נדרשת  כאשר   - מסוימת  השכלה  דרישת )א
 ממועד קבלת התואר אלא ימנה הניסיון של המועמד  -)  גיאוגרפיה וכדומה,  כלכלה:  כגון(

התפקיד בתיאור  אחרת  נקבע  עלו,  אם  לכך  מניעה  שאין  (דיןפי  -במידה  מקצועות :  כגון 
 ; ) ממועד קבלת הרישיוןיימנהשבהם הניסיון , עבודה סוציאלית ועריכת דין, ההנדסה, הרפואה

כללית  השכלה  דרישת )ב שאינה -  כללית  אקדמית  השכלה  נדרשת  התפקיד  בתיאור  כאשר   
 של הניסיון   -)   וכדומה)תואר ראשון(השכלה אקדמית  :  כגון( מסוים  לימודביחס למקצוע  
יימנה לפני  ,  המועמד  נרכש  אם  לאחריוקבלתבין  אם  ובין  התואר  אחרת ,    נקבע  אם  אלא 
 ;בתיאור התפקיד

,  אם לאחריוובין ניהולי של מועמד יימנה בין אם נרכש לפני קבלת התואר האקדמי  ניסיון )ג
השכלה   נדרשת  שבהן  במשרות  הן  מסוימת  השכלה  נדרשת  בהן  במשרות  אלא ,  יתכללהן 

 )5/עב(. אם נקבע אחרת בתיאור התפקיד
הניסיון  הוכחת .4 בדרישת  עמידה  לדרוש  -  יש  הנטעןממועמד  הניסיון  הוכחת  במכרז  האישורים .   

לתקופת   מתייחסים  במקומות משרהלהיקף  ,  עבודהשיידרשו  התפקיד  תוכן  של  תמציתי  ולתיאור   
קודמים האמור.  עבודה  אף  הגשת  ,  על  למועמד  לאשר  ניתן  חריגים  עלתצהירבמקרים  חתום  ידי - 

דין סעיף  עורך  הוראת  את  שיכלול  באופן  שינוסח  ל45  המדינחוק  שירות  -ט"התשי,  )מינויים(ה   
 . בדבר איסור השגה במרמה של משרה בשירות המדינה, 1959

 : אישור העסקה בשלהמועמד להמציא שבהם אין באפשרות תצהיר במקריםהאחראי רשאי לאשר הגשת 
 ; סגירת מקום העבודה )א
  ;היותו בעל עסק עצמאי )ב
 ; הרצון לשמירה על דיסקרטיות במקום העבודה הנוכחי )ג

11.111 - 11.131 
  מילוי משרות תקניות- 11פרק 
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ום העבודה להמצאת הפרטים הנדרשים ובכפוף להמצאת אסמכתא תומכת בדבר סירוב מק )ד
 . הפנייה למקום העבודה וסירובם להמציא את האישור הנדרש
לעיל מפורט  שאינו  אחר  נימוק  בשל  שהוגש  תצהיר  לקבל  בכיר ,  אין  אגף  מנהל  באישור  אלא 

ומכרזים וב.  בחינות  המועמדות  הגשת  בעת  להמציא  יש  התצהיר  טופס  מדף את  טופס  אמצעות 
 )11/עו(; 2317

,  בחלקיות משרה יילקח בחשבון באופן משוקללשהועסק ניסיון של עובד  - במשרה חלקית  ניסיון .5
ול במקרים ספציפיים כמו עיקרון זה לא יח.  משרהככל שמדובר בחלקיות משרה של פחות מחצי  

כשוות ,   יהיה לשקול חלקיות נמוכה מחצי משרהניתןלגביהם  ,  אחיםפארה רפואיים ו,  פסיכולוגים
מלאה לחלקיות  לנסיבות  ,  ערך  המדינההחלטתפי   -ועלבהתאם  שירות  נציבות  עובד ניסיון.    של   

יותר או  משרה  חצי  של  משרה  בחלקיות  העניין  ,  שהועסק  לצורך  במשרה ןכניסיוייחשב   
 )25/סט ()18/סט(;מלאה

המשרה  דרגות .6 דרגות  במתח  תחיליות  המצוינות  הדרגות  -  לדרגות בטבלאות  מתייחסות  להלן   
 ;תחיליות במתח דרגות המשרה

 לאומי-ו בשירות האזרחיל א"ניסיון בצה .7
או בשירות ,  )לרבות ניסיון בשירות קרבי(ל  "בקבע בצה,  יילקח בחשבון ניסיון בשירות חובה )א

ובלבד שמדובר בניסיון מוכח העונה על הגדרת ניסיון מקצועי כאמור בנסמן ,  לאומי-האזרחי
 ;  לעיל2,1)א(

 של הגורמים המוסמכים יש להמציא אישור,   לעיל4)א(לשם הוכחת הניסיון כמפורט בנסמן   )ב
האזרחי"בצה השירות  במנהלת  או  על,  לאומי-ל  התבצע -לרבות  שבו  השירות  מקום  ידי 

 )6/עד(;לאומי-בפועל השירות האזרחי
 הכרה בניסיון שנרכש בשירות מילואים .8

פיקו )א בחשבון  ניסיון  יילקח  מילואים  בשירות  וניסיון די  עובדים  צוות  בניהול  כניסיון 
 ;ל"ובלבד שהמועמד יציג  אישור רשמי מצה, בניהול תהליכים

 ימי מילואים פעילים באותה שנה ויציג אישור על 15כי מועמד ששירת לפחות ,  יובהר )ב
פעיל"היותו   מילואים  דרג  ,  "מפקד  (1בתפקיד  מג  ובהתא"רמת  ומעלה  מה ד 

, יש למנות לכל שנת מילואים ארבעה חודשי ניסיון,  )לתפקידים הזהים בשאר החילות
דרג   (2ובתפקיד  מ  החילות"רמת  בשאר  זהים  לתפקידים  ובהתאמה  ומעלה  יש ,  )פ 

 ;למנות לכל שנת מילואים שלושה חודשי ניסיון
, יםואים פעילמיל   ימי80 שירת בשנה אחת לפחות  1ככל המועמד בתפקיד דרג  ,  בנוסף )ג

ניסיון חודשי  כשישה  אלו  ימים  לו  דרג  ,  יוכרו  בתפקיד  שהמועמד  בשנה 2וככל  שירת   
 . יוכרו לו ימים אלו כארבעה חודשי ניסיון, יםמילואים פעיל  ימי50אחת לפחות 

 )21/עח(
מיוחדיםקריםבמ .9 זאת,    המצדיקה  מקצועית  סיבה  קיימת  דרישות  ,  כאשר  לאשר  שונות סףניתן   

 .לפחותבאישור ובידיעת סגן נציב שירות המדינה , מהמצוין בטבלאות המפורטות להלן
 השכלה )ב(

נגזרת  ההשכלה לתפקיד  הנדרשת  המשרהמתחומי  של  העיסוק  התפקיד,    בתיאור  שייקבעו  , כפי 
 .  התפקידביצוע ושיש בהם כדי לתרום ל

   :פי אחת מהאפשרויות שלהלן-על תוגדר בתיאור התפקיד ההשכלה .1
במקצועות  דרישות )א יוגדרו  ההשכלה  מפורטיםמסוימים  אקדמית :  כגון,    השכלה 

 ;בהידרולוגיה וכדומה, בסטטיסטיקה, בכלכלה
   .השכלה תיכונית וכדומה, השכלה אקדמית: כגון, כללי ההשכלה יוגדרו באופן דרישות )ב

   : בדרישות השכלהעמידה בהשכלה אקדמית לצורך הכרה .2
 :בהתאם לאמור להלן תחשב מסויםהשכלה אקדמית במקצוע בדרישות של  עמידה )א

תשע .1 שנת  עד  לימודיו  שהחל  תעודה -)  כולל(ה  "מועמד  הציג  אם  תחשב  מועמדותו   
חד במסלול  הנדרש  בתחום  בהשכלה  אותו  או ,  חוגי-דו,  חוגי-המזכה  ומשני  ראשי 

 .במשול
ספק הסר  במקצוע ,  למען  לימוד  כמסלול  להיחשב  יוכל  לא  תחומי  רב  או  כללי  תואר 

 ;מסוים
תשע .2 משנת  החל  לימודיו  שהחל  הציג   -)  והלאה(ו  "מועמד  אם  תחשב  מועמדותו   

חד במסלול  הנדרש  בתחום  בהשכלה  אותו  המזכה  דו-תעודה  או  לרבות ,  חוגי-חוגי 
 ;תואר כפול או חוג לאחר תואר

בעל .3 הנדרשמועמד  במקצוע  שני  תואר  ההשכלה,    בתנאי  שעומד  כמי  ובלבד ,  ייראה 
 ;פי דין או רישום בפנקס מקצועי-שתנאי הסף למשרה אינם דורשים רישוי על

11.131 
  מילוי משרות תקניות- 11פרק 

___________________________________________________________________________
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 ת"ז  פעיל"  עבור       אישור על "מפקד מילואים  הנדון:

 

 

 

" כפי שנקבע פעיל "מפקד מילואים  הינו                  מספר זהות                ,מר/גב'הריני לאשר כי  .1

 .במדיניות צה"ל

 להלן פרטי תקופות המינוי: .2

 

 ימי מילואיםמספר  2/ תפקיד דרג 1תפקיד דרג  שנה

   

   

   

   

   

   

 

 . אישור זה נכון ליום הוצאתו3
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