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  01606220סימוכין: 

 
  מאתר מקומות קלפיכרז פומבי לגיוס ועדת הבחירות המרכזית לכנסת מודיעה על מ

 3/2020 מס' מכרז פומבי
 

 
של תיאור התפקיד, דרישות סף מחייבות של  שלהלן כולל את הנוסח המלא והמחייבהמסמך 

המשרה, דרישות נוספות רצויות, כישורים אישיים, הערות והנחיות מפורטות בדבר אופן הגשת 
 המועמדות. 

טופס "הגשת המועמדות למשרה פנויה בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת", זמין באתר הוועדה 
www.bechirot.gov.il   

 .חלק בלתי נפרד מן המסמכים אותם יש להגישהטופס הינו 
 

המסמכים המבוקשים )לרבות טופס הבקשה(, לאגף  כליש להקפיד על הגשת המועמדות בצירוף 
לכנסת, בכתובת המייל:  בוועדת הבחירות המרכזית)הון אנושי( משאבי אנוש 

vbhr@knesset.gov.il 
 

 2020ביוני  1יום  שני,  ט'  בסיון  תש"פ,   : האחרון להגשת מועמדותהמועד 
 .לאחר מועד זהשיוגשו ת והצע נהלא תתקבל

 
 ועדת הבחירות המרכזית לכנסתמאתר מקומות קלפי בו  תואר המשרה:

 
 אגף מיקום קלפיות : שם המחלקה

 מח"ר 41-39מינהלי/ 20-18: מתח דרגות

התפקיד מחייב נסיעות יומיומיות בכל רחבי הארץ )מהצפון ועד . : ירושליםבסיסי מקום עבודה

 הדרום(.

לכנסת, מעבר  הבחירותתקופות שבין בחירות לבחירות. בתקופת במשרה מלאה  :חלקיות המשרה
 .פרק "הערות" להלן(זה,  לעניין ומעבר לשעות העבודה המקובלות )ראלהעסקה במשרה מלאה, 

 

 תיאור המשרה

 ברחבי הארץ, לרבות איתור מקומות קלפי חדשים.  הקיימים מות הקלפיבדיקת מקומופקד על 
 

בהתאם למסמך אפיון קלפי נגישה,  מאתר מקומות קלפי נגישים לאנשים המוגבלים בניידות
 לנהלים ולהנחיות ראש אגף מיקום קלפיות.

 
ת המרכזימשרד הפנים, הלשכה נציגי הרשויות המקומיות, נמצא בקשרי עבודה רציפים עם 

 יון לאנשים עם מוגבלות. וולסטטיסטיקה )הלמ"ס( ונציבות הש
 

 ראש אגף מיקום קלפיות.פועל בהתאם לסדרי עדיפויות, כפי שייקבעו בתיאום עם 
 

מבצע בדיקה בשטח של מקומות הקלפי, בליווי נציג הרשות המקומית/הישוב, וממלא דוח מפורט 
ר דרכי הגישה; ממליץ על ביצוע תיקונים ושיפורים, לכל קלפי נגישה, כולל צילום המקום ותיאו

, או הוספת מקום יאפשרו קביעת  מקום קלפי כנגיש -שבמידה ויבוצעו על ידי הרשות המקומית 
 .קלפי חדש

http://www.bechirot.gov.il/
http://www.bechirot.gov.il/
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אחראי לעדכון לראש האגף, המעביר המלצותיו לעניין שינוי מקום קלפי או קביעת קלפי נגישה 

ונים הקשורים מפת הקלפיות במערכת המחשוב של משרד הפנים ולהעברת ההמלצות לתיק
 וויון לאנשים עם מוגבלות.לנגישות לנציבות הש

 
ים המוגבלים בניידות לפי אמון על איתור מקומות קלפי שלשם קביעתם כקלפי הנגישה לבוחר

נדרשות התאמות קלות בלבד ועל  1969-א לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט68סעיף 
נוהל בקשה לקבלת סיוע למימון לשיפור הנגישות קביעת ההתאמות הנדרשות, בהתאם ל

מתאריך  2390ולהחלטת הממשלה מס'  בבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות למקומות הקלפי
)הנוהל והחלטת הממשלה זמינים לעיון כל דורש באתר ועדת הבחירות המרכזית  1.1.2015

 (.קישור זהב
 
 

 פי הנחיות הממונה.-מבצע משימות/ מטלות נוספות בהתאם לצרכים ועל
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  
 דרישות סף  למשרה:

  :השכלה .1

מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או לחילופין טכנאי/  השכלה אקדמית תואר ראשון
 שנות לימוד. 12הנדסאי הרשום בפנקס הטכנאים וההנדסאים. או לחלופין השכלה תיכונית 

 
תעודת הסמכה בנגישות השירות ממשרד העבודה והרווחה )הנגשה פיזית של משרדים, 

 מתו"ס(. –מבנים, תשתיות וסביבה 

 

 ניסיון: .2
 

 שנות ניסיון בתחום הרחב של המשרה, דהיינו: אכיפה ויישום כללים,  3 -לבעלי תואר ראשון 
 הלכה למעשה.חוקים ותקנות רגולטוריים או עיסוק בהנגשת מבנים )מתו"ס(       

 
 שנות ניסיון בתחומים שפורטו לעיל. 2 -לבעלי תואר שני 

 
 שנות ניסיון בתחומים שפורטו לעיל. 4 -להנדסאי מוסמך       

 
 שנות ניסיון בתחומים שפורטו לעיל. 5 -לטכנאי מוסמך       

 
  שנות ניסיון בתחומים שפורטו לעיל. 6לבעלי השכלה תיכונית       

 
 שנים לפחות ותדפיס נקודות ממשרד   5חובה לצרף רישיון נהיגה בתוקף עם ותק בנהיגה של 

 הרישוי.       
 

 רישיון נהיגה ישראלי בתוקף. .3
 

 :סיוג פעילות מפלגתית .4
     

לא ימונה לעובד הוועדה המרכזית, מי שיש לו זיקה אישית או עסקית למפלגה או לגורם 
ליטית או בפעילות מפלגתית, חבר מפלגה, או מי שעסק בכיר בה, מי שעוסק בפעילות פו

 שקדמו למועד הצגת המועמדות. בחמש השניםבפעילות כאמור או היה חבר במפלגה 
 

עובד הוועדה המרכזית לא יעסוק בפעילות פוליטית או בפעילות מפלגתית ולא יהיה חבר 
 -במפלגה. לעניין זה 

אופי פוליטי, או הבעת עמדה פומבית לא יראו השתתפות בהפגנה או בכינוס בעל  .א
 בעניינים פוליטיים כשלעצמם, כפעילות פוליטית.

http://www.bechirot.gov.il/
https://bechirot23.bechirot.gov.il/election/about/Negishot/Documents/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%AA.pdf
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 מי שלא שילם דמי חבר למפלגה ולא השתתף בפעילות במוסדותיה, לא יראוהו  .ב

 כחבר  מפלגה.                
 
 :קירבה משפחתיתסייגים ב .5

 
 :לא יועסק עובד אם

 ;סתת המרכזית לכנד של ועדת הבחירוקרוב משפחתו הוא עובא.  

 ההעסקה עשויה להביא ליחסי כפיפות או לקשרי עבודה בינו לבין קרוב משפחה שלו;ב.   

 ההעסקה עשויה להביא לניגוד עניינים בשל קרבת משפחה לעובד אחר;ג.   

 הבחירות  של יושב ראש ועדת רות המרכזית או הוא קרוב משפחה של יושב ראש ועדת הבחיד.              
 בחירות אזורית האזורית, של ממלא מקומו, של חבר בוועדת הבחירות המרכזית או בוועדת                  
 או של שר או של חבר הכנסת או של בעל תפקיד בכיר במפלגה.                 

 
הורה, בן, בת, לעניין זה, "קרוב משפחה" הוא בן או בת זוג לרבות ידוע בציבור, הורה, הורי 

אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או 
 נכדה, לרבות קרבה משפחתית חורגת או הנוצרת עקב אימוץ.

 
הוועדה לא תדון במועמדות של מי שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין  .6

 .רה הנדונהבמשהמועמד ראוי לשמש 
 

מובהר כי שיבוץ המועמד אשר ייבחר ככשיר  למשרה  מותנה בעמידה בבדיקות ביטחוניות, בחינת  .7
ניגוד עניינים, לרבות זיקה למפלגות ולגורמים אחרים עימם מתקשרת ועדת הבחירות ובדיקת 

 קיומה של קרבת משפחה בהתאם לכללים החלים על עובדי ועדת הבחירות. 
 

 :צויותדרישות נוספות ר .8
      

 יכולת ארגון 
 שליטה ביישומי אופיס: וורד, אקסל פאורפוינט ועוד. 

 שר הבעה בכתב ובעל פהכו
 יכולת לנהל משא ומתן       

 
 ותהער

 
 התפקיד מחייב נהיגה מרובה בכל רחבי הארץ.  -

 הוועדה תהיה רשאית לבחון את המועמדים למשרה במבחני התאמה כפי שתקבע.  -

 עפ"י החלטתיועסק העובד שייבחר, בכל תפקיד שיוטל עליו, יתכן כי בתקופת הבחירות  -
 המנהלת הכללית.

 (; הינן בחירותכל ימות השנה )למעט תקופת במהלך  בוועדה  המקובלות  העבודה  שעות  -
  כמפורט להלן: 

 15:00 - 8:00בין:    -ביום א'   -

 19:00 - 8:00בין:    -ביום ב'   -

  18:00 - 8:00בין:     -ביום ג'   -

 16:00 - 8:00בין:    -ביום ד'   -

 14:00 -  8:00בין:   -ביום ה'   -

 
 .אף מעבר לאמורהן  במידת הצורך שעות העבודה

http://www.bechirot.gov.il/
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 זמן נוסף אחריה, הינן כמפורטשעות  העבודה  המקובלות  בוועדה  במהלך הבחירות ופרק  -
 הלן:ל

 ומעבר לכך. 18.00-עד  8.00ה' בין –בימים א' 
 .13.00עד  8.00ביום ו' וערבי חג, בין השעות 

 ומאומצות. תבתקופה זו שעות העבודה הן אף מעבר לאמור, והן אינטנסיביו           
 

 תפקיד.מיידית לעל המועמדים להיות זמינים לכניסה  -

  גם לשון נקבה במשמע. –כל מקום שננקטה בו לשון זכר  -

 
 
 
 
 
 

http://www.bechirot.gov.il/

