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 תאור התפקיד :

עוסק/ת בהיבטים המשפטיים הנוגעים לתחומי פעילותה של הרשות לאיסור הלבנת הון 

 ומימון טרור והכל בהתאם להוראות הממונים עליו:

 01.01.06מיום  4618ליווי עבודת כוחות המשימה שהוקמו ליישום החלטת ממשלה מספר 

טים שעניינה המאבק בארגוני הפשיעה המאורגנת החמורה ובתוצריהם בכל ההיב

 המשפטיים, לרבות טיפול מול רשויות האכיפה וניסוח מסמכים משפטיים.

מתן ייעוץ משפטי וטיפול בפניות בעלות אופי משפטי כולל ריכוז מידע הנדרש וניסוח 

 התשובות כנדרש

סיוע בניסוח נהלים ומסמכים משפטיים שונים על פי הנחיות הממונים ומדריך את עובדי 

 היחידה לפי הצורך.

ביצוע פעולות נדרשות לצורך קידום חקיקה ראשית וחקיקת משנה בתחום איסור הלבנת הון 

 ומימון טרור, סיוע בהכנת החומר הדרוש ובניסוח ההצעות לקראת העברתן לדיון בממשלה.

ריכוז הפעולות הנדרשות לביקורות הבינלאומיות של ישראל הנערכות על ידי ארגונים 

 ות המוגשים להם.בינ״ל וכתיבת דוחות ההתקדמ

 השתתפות בכינוסים בינלאומיים לשם הצגת עמדת הרשות בנושאים הנדונים.

 קידום פרויקטים בתחום פעילות הרשות )כגון הערכת סיכונים לאומית(.

ייצוג הרשות בפני גופים שיפוטיים ומעין שיפוטיים, מלווה את הדיון המשפטי בתיקים 

  בהתאם להנחיות הממונים.



 כמשפטן בוועדות עיצומים מפח חוק איסור הלבנת הון.כהונה 

 ביצוע עבודות נוספות בהתאם להוראות הממונה

 דרישות המשרה:

 דרישות סף:
********** 

 השכלה:

 תואר אקדמי ראשון במשפטים

 רישיונות:

רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין, לרבות מי שחברותו מוגבלת 

. מועמד שחברותו מוגבלת 1961-לחוק לשכת עורכי הדין תשכ״א ב52בהתאם לסעיף 

כאמור, יידרש להמציא אישור חברות בלשכת עורכי הדין )בתוקף( אם ייבחר לתפקיד, 

 וכתנאי לשיבוצו במשרה.

ניסיון )בעבודה משפטית למעט תקופת ההתמחות(: חמש שנים לבעלי תואר ראשון 

 במשפטים

 שלישי במשפטים או בהתאם להערה המופיעה מטהארבע שנים לבעלי תואר שני או 

 נתונים רצויים

************** 

השכלה אקדמית נוספת באחד התחומים הבאים: משפט בינלאומי, כלכלה, חשבונאות, מנהל 

עסקים, משפט פלילי, יחסים בינלאומיים, מדיניות וממשל נסיון במספר תחומים משפטיים 

הרשות, לרבות מתן ייעוץ משפטי, תחום המאבק בהלבנת הרלוונטים לתחומי פעילותה של 

הון ובמימון טרור, רגולציה וחקיקה, משפט פלילי, משפט מנהלי נסיון בעבודה בתחום 

 פיננסי

 רקע מקצועי בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור, לרבות אחד או יותר מהתחומים הבאים:

בתחום הציות, הלבנת הון, ניהול  נסיון עבודה בגוף פיננסי או בייעוץ לגוף פיננסי *

 סיכונים

 נסיון בתחום חקירות כלכליות או ניהול תיקי הלבנת הון. *

 נסיון בתחום המודיעין הביטחוני או המאבק בטרור או במימון טרור. *

 נסיון פרקטי בתחומי פעילותה של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. *

 נסיון בניהול צוות עובדים *

כושר הבעה בכתב ובעל פה ברמה גבוהה מאוד בשפה העברית והאנגלית; הכשר בטחוני 

גבוה



 הערות:

אלו הם תחומי ההשפלה לתואר שני ו/או שלישי שלא במשפטים, המוכרים על ידי נציבות  .1

טן או שירות המדינה כבעלי תרומה ממשית לביצוע תפקידו ולשיפור רמתו המקצועית של המשפ

 :4.12.2006להסכם הקיבוצי המיוחד מיום  6.1הפרקליט או הסנגור הציבורי, בהתאם לסעיף 

 אשכול מנהל ציבורי: מנהל ציבורי, מדיניות ציבורית, ממשל ופוליטיקה, מדעי המדינה

אשכול ניהול, ארגון ופיננסים: מנהל עסקים, כלכלה, חשבונאות, ניהול ארגונים, תעשייה וניהול, 

 משאבי אנוש, יעוץ ארגוני, גישור וניהול סכסוכים ניהול

 המשרה מחייבת נסיעות רבות לחו״ל ועבודה בשעות לא שגרתיות .2

 על המועמדים לעמוד בהצלחה בבחינה מקצועית באנגלית .3

 למשרה נדרש סיווג ביטחוני גבוה. .4

בהתאם להחלטת הממשלה על העברת היחידות הארציות של הממשלה לירושלים, היחידה  .5

 כננת לעבור לירושלים במהלך השנים הקרובות.מתו

 הערות:

, 2000-המועמדים למכרז יידרשו להיבחן במבחן ידע מקצועי על חוק איסור הלבנת הון, התש״ס

בדגש על הנושאים הקשורים למתכונת פעילותה של הרשות ומשטר הדיווחים. המשרה היא בלתי 

חוזה מיוחד. עובד הבא מתוך השירות יועסק צמיתה עובד הבא מחוץ לשירות המדינה יועסק לפי 

 במינוי בפועל.

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

 (18/06/2017, תשע״ז )המכרז פורסם ביום : כד׳ בסיון

 (25/06/2017היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : א׳ בתמוז, תשע״ז )
 בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית )הגשת מועמדות שאינה מקוונת

 במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים-תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו

 למשרד הרלוונטי.(הנלווים 

 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 בארץבהנרכש ואושר

 ,כל זאתכשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו״ל 

 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

 וכן על כל עניין הקשורהמבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד 

 בהתאמה למשרה.

 במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים

 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות 5תוך 

 כמבוטלת.

 בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.



 ידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרזבמ

 עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית.


