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דרושים/ות מתמחים/ות ללשכה המשפטית של הכנסת
על הלשכה המשפטית של הכנסת
הלשכה המשפטית של הכנסת מעניקה ייעוץ משפטי ליושב ראש הכנסת ,לוועדות הכנסת ,לחברי
הכנסת ולגופים אחרים בכנסת ,ומייצגת את הכנסת בערכאות.

על עבודת המתמחה בלשכה המשפטית
המתמחים בלשכה המשפטית של הכנסת עובדים תחת פיקוחם של היועצים המשפטיים כמפורט
להלן ,ובמסגרת זו מסייעים בידם בכל הקשור למילוי תפקידיה של הלשכה המשפטית .המתמחים
אצל היועצים המשפטיים לוועדות הכנסת עוסקים בגיבוש ובניסוח הצעות חוק פרטיות של חברי
הכנסת ומלווים את הליכי החקיקה בוועדות ובמליאת הכנסת .המתמחים בצוות הייעוץ המשפטי
למינהל הכנסת מסייעים בעיקר בתחומי דיני עבודה ,מכרזים וחוזים .המתמחה בצוות ייצוג הכנסת
בערכאות מסייע בכתיבת כתבי טענות לבתי משפט (בעיקר בג"ץ) ,בהכנה לדיונים בבית המשפט
ובניהול השוטף של התיקים.
המתמחה משתתף ,יחד עם מאמנו ,בישיבות ועדות הכנסת ובפורומים שונים ,מסייע בכתיבת חוות
דעת משפטיות בנושאים חוקתיים ,פרלמנטריים ומנהליים ,בהתאם לתחומים שבהם עוסק המאמן.

משרות ההתמחות הקיימות בלשכה המשפטית של הכנסת
( )1מתמחה בלשכת היועץ המשפטי לכנסת
( )2מתמחים אצל היועצים המשפטיים לוועדות הכנסת (ועדת החוקה ,חוק ומשפט; ועדת הכלכלה;
ועדת הכספים; ועדת הפנים והגנת הסביבה; ועדת החוץ והביטחון; ועדת החינוך ,התרבות
והספורט; ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות)
( )3מתמחים בצוות הייעוץ המשפטי למינהל הכנסת
( )4מתמחה בצוות ייצוג הכנסת בערכאות
תקופת ההתמחות של המתמחה בלשכת היועץ המשפטי לכנסת ,אחד המתמחים אצל היועצת
המשפטית לוועדת החוקה ,חוק ומשפט ,המתמחה אצל היועצת המשפטית לוועדת החינוך
והמתמחה אצל היועצת המשפטית לוועדת הכלכלה תחל בחודש ספטמבר  .2017בכל יתר המשרות
מועד תחילת ההתמחות הוא חודש מארס .2017

המעוניינים להתמחות בלשכה המשפטית בכנסת יגישו מועמדותם בצירוף:
()1
()2
()3
()4
()5
()6

מכתב נלווה שבו מצוין ,בין היתר ,המועד המועדף לתחילת ההתמחות (חודש מארס או ספטמבר);
קורות חיים מעודכנים;
גיליון ציונים הכולל את ממוצע הציונים ,חתום על ידי מוסד הלימוד;
אישור מאת מוסד הלימוד שלפיו המועמד נמצא בשנה השלישית ללימודיו או כי סיים את לימודיו;
טופס אישור על קיומה או העדרה של קרבת משפחה (רצ"ב);
המלצות (אם ישנן).

יש להגיש את המסמכים באמצעות אתר הקודקס בכתובתwww.codex.co.il :
למען הסר ספק מובהר ,כי הכנסת תזמן לראיון מועמדים מתאימים בלבד ,עפ"י התרשמות מהמסמכים שיוגשו.
כל מקום שננקטה בו לשון זכר  -גם לשון נקבה במשמע.
ליצירת קשר ניתן לפנות לטלפון02-6408638/6 :

הכנסת
אגף בכיר משאבי אנוש ופיתוח ארגוני
סימוכין :תבניות/ערכות קליטה 01129413

שלום רב,
הנדון :הצהרה בדבר קיומה של קרבת משפחה
הינך מתבקש/ת לסמן אחת משתי האפשרויות:
 אין לי קרובי משפחה* המועסקים במשכן הכנסת ,בין כעובדים ובין שמעמדם אחר ובכלל
זה -עובד הכנסת ,איש משמר הכנסת ,חבר הכנסת ,עוזר פרלמנטרי ,עובד סיעה ,עובד קבלן
הנותן שירותים לכנסת וכיו"ב.
*קרובים עפ"י כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבת משפחה) (עובדי הכנסת) ,התשכ"ד–
( 1963להלן" :הכללים") ,לרבות קרבת משפחה חורגת או הנוצרת עקב אימוץ ,הם :בן/בת זוג,
הורה ,בן ,בת ,אח ,אחות ,גיס/ה (אח הבעל; אח האישה; הבעל של האחות; אשת האח; הבעל של
הגיסה; אשת הגיס)  ,דוד ,דודה ,בן אח/אחות ,בת אח/אחות ,חותן ,חותנת ,חם ,חמות ,חתן ,כלה,
נכד ,נכדה.
דבר קיומה של קרבת המשפחה כאמור לעיל תיבחן בהתאם לכללים וכן בהתאם לכללים בדבר
חשש לקיומו של ניגוד עניינים ,לפי העניין.

 יש לי קרובי משפחה* המועסקים במשכן הכנסת ,כמפורט להלן:
שם המשפחה ושם פרטי

הקרבה

היחידה

הכתובת

טלפון

כמו כן ,ככל שיחול שינוי בתוכן הצהרתי זו ממועד הגשתה ,ידוע לי כי יהיה עלי לדווח על כך לאגף
בכיר משאבי אנוש מיד עם היוודע הדבר או במועד האירוע.
ולהלן באתי על החתום-
שם העובד/ת______________ :
מס' ת"ז_________________ :
חתימה__________________ :
תאריך___________________ :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------אגף בכיר משאבי אנוש ופיתוח ארגוני ,משכן הכנסת ,קריית בן-גוריון ,ירושלים 91950
טלפון ,02- 6753580 :פקס02- 6753796 :

