
 

 

 דרושים מפקחי/ות טוהר הבחירות

דרושים מפקחי , ו' באדר התש"ף( 02.03.2020)יום ב', 23-יום הבחירות לכנסת הל
 .טוהר הבחירות

הן ויוודא יההצבעה, יסייר בינשעות כל כל מפקח טוהר בחירות יוצב במספר מקומות קלפי במהלך 
 שההתנהלות במקומות קלפי אלה תקינה.

מקום ות בליך ספירת הקוליתעד המפקח, באמצעות המצלמה שקיבל, את כל הבמוצאי יום הבחירות, 
 עד לסיום עבודת ועדת הקלפי. ,קלפיה

 :עיקריות הבהרות

ולא על ידי ועדת הבחירות המרכזית  חברה חיצונית על ידיה יוס המפקחים וניהולם נעשג .1
או להעסיק כל אל כל אדם שיגיש מועמדות, אינן מתחייבות לפנות  ,והוועדה ,החברה לכנסת.

 אדם שיגיש מועמדות.

ישוב שאינו כמו כן, על המועמדים להיות ערוכים לכך כי ייתכן ויוצבו במקומות קלפי בישוב  .2
 מגוריהם.

 .לא יועסק כמפקח -מועמד לתפקיד מזכיר ועדת קלפי שעבר ראיון בוועדת בחירות אזורית  .3

 כי הוא לא היה חבר תצהיר בפני עורך דין )שיסופק על ידי החברה(מועמד יידרש לחתום על כל,  .4
הבחירות, וכי לא נשלח או עשה פעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים שקדמו ליום ו/מפלגה 

לביצוע התפקיד מטעם סיעה/ מפלגה/ רשימת מועמדים ואינו מייצג כל סיעה/ מפלגה או 
 רשימת מועמדים.

 דרישות הסף לתפקיד

 מהתנאים שלהלן:באחד  לעמודעל המועמד 

 מורשה לנשיאת נשק ע"י משרד הפנים;  -

 ימי הכשרה באקדח;  6מאבטח שעבר לפחות  -

 עורך דין או רואה חשבון, או מתמחה באחד משני המקצועות האלה;  -

 ;עובד הוראה -

 עובד מדינה או רשות מקומית; -

 : התנאים הבאיםבכל על המועמד לעמוד בנוסף 

 ;אזרח ישראלי -

 ;ומעלה 21גיל  -

 ;שנות לימוד 12 -

 פה בשפה העברית.-כושר ביטוי בעל -

ברוטו(, ₪  1,970) לאחר ניכוי מס אחיד ללא אפשרות לפטורנטו ₪  1,470 -תשלום הוא בסך של כה
הבחירות במהלך כל יום התשלום הוא בעבור כל הפעילות הנדרשת לביצוע התפקיד, לרבות העבודה 

בהדרכה בת מספר שעות  השתתפותלל וכו ,ום ספירת הקולות(ועד לסי משעת פתיחת מקומות הקלפי)
 .את כל ההוצאות השונות ) נסיעות, שימוש בטלפון נייד, כלכלה( התשלום כולל כמו כן,במועד נפרד. 

 יודגש כי שכר ישולם רק למי שיועסק כמפקח ביום הבחירות ויבצע את העבודה בפועל.

 , * 4504 טלפוני במספר, יש ליצור קשר עם מוקד נוסףלמידע 

 .8:30-16:30שעות ין הה' ב-א'ימים   שעות פעילות המוקד:



 

 

 :הרישום נעשה באמצעות הקישורים הבאים

 2020hr.co.il/election-https://jobs.maofלמועמדים מאזור הצפון, באמצעות חברת מעוף: 

 למועמדים מאזור הדרום, באמצעות חברת פידליס:

https://www.jobtov.co.il/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%94/?job=79234 

 למועמדים מאזור המרכז: 

  'באמצעות 'תגבור– /https://tigbur.co.il/elections2020 

  'באמצעות 'מנפאוור– https://www.manpower.co.il/job/?job_id=2708844 

  'באמצעות 'מאגרי אנוש– /https://enosh.co.il/jobs 
 

 *המודעה מנוסחת בלשון זכר, אך פונה לשני המינים. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjobs.maof-hr.co.il%2Felection2020&data=02%7C01%7Cirav%40mashcal.co.il%7Ca0260d24201b4f41ddad08d7af93dbd8%7Ca8bf01d5f36b4b08ad1918fe50aa833c%7C0%7C0%7C637170921884812487&sdata=HXBEZ5Q9%2FRqIm%2FzgODytbGC3j9AYLLHixNiIJiw34HU%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jobtov.co.il%2F%25D7%259E%25D7%25A9%25D7%25A8%25D7%2594%2F%3Fjob%3D79234&data=02%7C01%7Cirav%40mashcal.co.il%7Cea52287a35bf4c894ef208d7afd48beb%7Ca8bf01d5f36b4b08ad1918fe50aa833c%7C0%7C0%7C637171199716413452&sdata=JBA55F1y840p9ESlc2aAVxBEfg9fw9l0IKYQO8O%2FAEQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftigbur.co.il%2Felections2020%2F&data=02%7C01%7Cirav%40mashcal.co.il%7C68aef78536fd4bc172c008d7afaee21b%7Ca8bf01d5f36b4b08ad1918fe50aa833c%7C0%7C0%7C637171037952966660&sdata=aHbnuLXrcPbz%2BsNr8vkzkBCoRUzEP7qgXAtLQtdLee0%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.manpower.co.il%2Fjob%2F%3Fjob_id%3D2708844&data=02%7C01%7Cirav%40mashcal.co.il%7C45e897b6c90b4107039408d7afd61d7d%7Ca8bf01d5f36b4b08ad1918fe50aa833c%7C0%7C0%7C637171206452880489&sdata=NrLfxXP28Ok6z%2Feqg6HrwAjB7bUA8uXhkLg4KV21DiU%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fenosh.co.il%2Fjobs%2F&data=02%7C01%7Cirav%40mashcal.co.il%7Cd15b9777a2ac43360de808d7afacefdd%7Ca8bf01d5f36b4b08ad1918fe50aa833c%7C0%7C0%7C637171029597122871&sdata=CuvQ6Jmv9kiS24oXZ%2BP0obzo8s2CNU3HsGc%2Fes2Ad4M%3D&reserved=0

