
 
  ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 אגף הדרכה
 

 3מתוך  1עמוד 

 9195015, القدس أورشليم, غوريون بن مجمع: العنوان 9195015ירושלים   ,גוריון-קריית דוד בן ,משכן הכנסת

 : اإللكتروني البريدדוא"ל  6756738-02: فاكس , פקס6756740-02:هاتفטלפון 

 www.bechirot.gov.il الموقع אתר האינטרנט 

 
 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 

 

 למאגר המדריכים בוועדת הבחירות המרכזיתפרסום פומבי הנדון: 

 

הינו להכשיר ולהסמיך את בעלי התפקידים בוועדות הקלפי  תתפקיד המדריך בוועדת הבחירות המרכזי

  נוספים בכל הארץ, בהתאם להחלטות הוועדה. יםובעלי תפקיד

 

ובעל חשיבות רבה בעבודת ועדת הבחירות.   ות המרכזית מאתגר, משמעותיתפקיד המדריך בוועדת הבחיר

 למדריך השפעה ישירה על איכות עבודת ועדת הבחירות.

 

המדריך הינו איש תוכן האחראי להסמיך את מזכירי ועדות הקלפי לתפקידם , ההדרכות מתבצעות בכל 

, משך כל הדרכה כחמש שעות ישיבימי חול ובימי שרחבי הארץ עפ"י צרכי ועדת הבחירות המרכזית 

 גמישות וניידות בכל רחבי הארץ .  ,התמקצעות ,למידה ,מכאן שהתפקיד מצריך השקעה רבה

 

 )ובליל הבחירות(  מדריכי ועדת הבחירות ממלאים תפקידים שונים ביום הבחירות  -ה ביום הבחירות  עבוד

 .העבודה ביום הבחירות הינה חובה  ,מתוקף תפקידם כמומחי ידע

 

ועדת הבחירות המרכזית קוראת לכם להצטרף לנבחרת מצטיינת של מדריכים המשפיעה על תקינותה 

 ראל .ואיכותה של מערכת הבחירות ביש

 

 .הינה בתקופת הבחירות בלבד בהתאם לצרכי ועדת הבחירות המרכזיתת מדריכים העסק

 

 להלן הליך בחירת המועמדים:

 . בתנאי הסף )כפי שיפורטו בהמשך( בדיקת המועמדויות של הפונים עפ"י עמידה .1

  .עמידה במבחן מקצועי בכתב .2

 מרכז הערכה, שיכלול בין היתר סימולציית הדרכה. .3

 אנשי מקצוע.  3ראיון בפני ועדת בוחנים שתכלול לפחות  .4
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, עפ"י דירוג שיקבע בהליך המיון, המרכזיתבמאגר המדריכים של ועדת הבחירות יכלל מועמד שיתקבל י

 עפ"י צרכי ועדת הבחירות המרכזית . צוישובהמדריכים   שפורט לעיל.

יודגש כי אין בקבלת מועמדים למאגר המדריכים משום התחייבות של ועדת הבחירות להעסקה מטעמה 

התאם לצרכי וכי ועדת הבחירות שומרת לעצמה את הזכות לשבץ את המועמדים שייכללו במאגר ב

 המערכת.

 

 

 : תנאי סף

 או תעודת הוראה. )ראשון( תואר אקדמאי -

 יתרון-תואר אקדמאי מתחום החינוך -

 .יתרון –תואר שני  -

 .שליטה מלאה בשפה העברית -

כמזכיר ועדת קלפי או כקולט בשתי מערכות  ןניסיו –מוכח בעבודת הבחירות לכנסת  ןניסיו -

 .2020-2015השנים  , שהתקיימו ביןלכל הפחות לכנסתבחירות 

מעשי  מוכח בהוראה או בהרצאות )במוסד להשכלה גבוהה( של חמש שנים לפחות מתוך  ןניסיו -

או לחלופין מי שעיקר עיסוקו הוא הדרכה בפועל במקום העבודה שלו , שבע השנים האחרונות

לעניין זה תידרש הוכחת  ולפחות מחצית ממשרתו היא הדרכה בפועל.מודרכים  200-יותר מ

 ר העסקה כמדריך/מרצה( ולא בניהול תוכניות הדרכה.ועיסוק בהדרכה בפועל )איש
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 : תנאים נוספים

 

לא ימונה מי שיש לו זיקה אישית או עסקית למפלגה או לגורם בכיר בה, מי שעוסק בפעילות פוליטית  -

במפלגה בחמש השנים או בפעילות מפלגתית, חבר במפלגה, או מי שעסק בפעילות כאמור או היה חבר  

 שקדמו למועד הצגת המועמדות.

 –לא יועסק עובד אם  -

 ועדת בחירות;קרוב משפחתו הוא עובד של אותה    (1)

 ההעסקה עשויה להביא ליחסי כפיפות או לקשרי עבודה בינו לבין קרוב משפחה שלו;   (2)

 ההעסקה עשויה להביא לניגוד עניינים בשל קרבת משפחה לעובד אחר;   (3)

הוא קרוב משפחה של יושב ראש ועדת בחירות, של ממלא מקומו, של חבר בוועדת בחירות או    (4)

 בר הכנסת או של בעל תפקיד בכיר במפלגה.של שר או של ח

בן או בת זוג לרבות ידוע בציבור, הורה, הורי הורה, בן, בת, אח, אחות,  –לעניין זה "קרוב משפחה" 

, אחיינית, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות גיס, גיסה, דוד, דודה, אחיין

 וץ.קרבה משפחתית חורגת או הנוצרת עקב אימ

 עדר רישום פליליה -

 

המתאימים המועמדים הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לדון בכל מועמד בהתאם לשיקול דעתה. 

 .בוועדת הבחירותשיעמדו בתנאי הסף יוזמנו להמשך הליכי מיון ביותר 
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