ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה23-

מועמדות לתפקיד מזכיר/ת ועדת קלפי
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה 23-מזמינה את הציבור להציע מועמדות לתפקיד מזכיר ועדת קלפי בבחירות
לכנסת ה 23-שיתקיימו ביום שני ,ו' באדר התש"ף –  02במרס .2020
עיקר תיאור תפקיד המזכיר:
אחריות כוללת לניהולה התקין של עבודת ועדת הקלפי ,זיהוי המצביעים ,ניהול פרוטוקול ועדת הקלפי ,פתיחת מקום
הקלפי במועד וסגירתו בתום העבודה ,העברת ומסירת תוצאות ההצבעה בקלפי וחומר ההצבעה לוועדת הבחירות
האזורית.
דרישות התפקיד:
· 12שנות לימוד;
·ידיעת השפה העברית על בוריה וכושר ביטוי בעל פה ברמה טובה .רצויה ידיעת השפה הערבית;
·יכולת לעבודה מאומצת ולתפקוד ביום עבודה ארוך ובתנאי לחץ;
·יכולת הקפדה על דיוק בפרטים;
·עמידה בהצלחה בהליך המיון וההכשרה;
·יתרון לבעלי ניסיון בעבודה קודמת בבחירות
הערות כלליות:
לפי הוראות חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט ,1969-למזכיר יתמנה רק מי שביום הבחירות הואבן עשרים ואחת ומעלה .כמו כן ,לא יתמנה מזכיר ,אלא אם הצהיר כי לא היה חבר מפלגה או כי לא נטל חלק
בפעילות מטעם מפלגה ב 3-השנים שקדמו ליום הבחירות .לעניין זה ,כהונה כחבר ועדת קלפי או משקיף מטעם
סיעה בבחירות לכנסת ה 21-או ה 22-מהווה פעילות מטעם מפלגה.
בהתאם לכללי הבחירות לכנסת (סוגי עבודות ,תפקידים או שירותים שיש לבחון את עברו הפלילי של מי שמבצעםאו נותנם) ,התשע"ג ,2012-ייבדק עברו הפלילי של מועמד לפני שיבוצו כמזכיר ועדת קלפי.
הליך המיון לתפקיד יכלול לומדה ממוחשבת ומבחן מיון ממוחשב ,ריאיון ,השתתפות בהדרכה (כ 5-שעות) ועמידהבהצלחה בבחינות .יובהר כי הריאיון וההדרכה יתקיימו במועדים שונים .כמו כן ,מועמד שיתקבל לתפקיד יידרש
להתייצב לפני יום הבחירות לקבלת חומר ההצבעה מוועדת הבחירות האזורית.
שכר עבודה ישולם רק למי שישובץ לתפקיד מזכיר ועדת קלפי ויבצע את התפקיד בפועל .לא ישולם שכר כלשהולמי שלא ישובץ ויועסק בפועל ביום הבחירות .הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לשבץ מזכירים לפי צרכיה.
מועמדות לתפקיד ניתן להגיש באמצעות כניסה ורישום במערכת הממוחשבת (מערכת "גיל") שקישור
אליה מופיע באתר האינטרנט של ועדת הבחירות המרכזית  www.bechirot.gov.ilהחל מיום שני,
ט"ז בטבת התש"ף ,ה 13-בינואר  2020מהשעה  12:00ועד ליום שני ,כ"ג בשבט התש"ף 20 ,בינואר 2020
בשעה  .12:00ניתן להגיש מועמדות במערכת הממוחשבת גם באמצעות מכשירי טלפון ניידים – חכמים.
לצורך מתן הזדמנות שווה גם למועמדים שאין ברשותם מחשב פרטי או אינם מחוברים לאינטרנט ,ניתן
יהיה לעשות שימוש במחשבים המוצבים בספריות הציבוריות ברחבי הארץ.
לשאלות ,להבהרות וסיוע טכני ברישום ,ניתן לפנות למרכז השירות הטלפוני של ועדת הבחירות המרכ ־
זית בימים ראשון – חמישי :בין השעות  ,22:00-08:00וביום שישי בין השעות .13:00-08:00
בטלפונים שמספריהם להלן:
 073-2189222או *8354
מודגש בזה כי כל אדם המעוניין להגיש מועמדות לתפקיד נדרש להירשם ולהגיש מועמדות באמצעות המערכת
הממוחשבת ,למעט מי שהועסק בפועל כמזכיר ועדת קלפי בבחירות לכנסת ה.22-
ועדת הבחירות המרכזית איננה מתחייבת לראיין את כל מי שיגיש מועמדות ואיננה מתחייבת להעסיק את כל מי שהגיש
מועמדות ועבר את תהליך המיון .הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את השיבוץ הסופי של כל המועמדים על
פי צרכיה.
המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
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