
 

 

 00130621: الوثائق المرجعية

 القدس   – أورشليم 

اير( 21  2021 شباط )فبر

  
 : بيان صحف 

  أي    ،التشغيل  ، ستقوم بتوقيف  24  -لجنة االنتخابات المركزية للكنيست الـ  
 
  ف

  اللجنة   وظيفة  
 
لوظيفة   الُمسبقكل هؤالء الذين قاموا بالتسجيل    ، عنكانت ف

فات الفرز أصوات الناخبي    
ّ
ابط الذي قامت  خارجيةبالمغل حركة "إم    بواسطة الر 

رتسو" )إذا أردتم( ه.  ت    بنشر

 المديرة العامة للجنة االنتخابات المركزية، المحامية أورل  عدس: 

 ان اللجنة لن تتغاض   "
 
كة   الذي تم  فيهالحدث    عن هذ   أبدا نشر رابط تسجيل خارج الشر

  عن  تتغاض   ، كما ولن  تجربة نظام محوسبالقيام بأثناء  
 
كةأن   تم    التوظيف  أعضاء شر

الت 

  لجنة االنتخابات المركزية ونموظفعىل أنهم   أنفسهم تقديم قاموا بقد ، استئجارها 
 
 ". ف

كة  كة "ِتجبور"، وهي شر ن شر ن موظفي     لوظائف مختلفة  عاملي   توظيف لوقوى عاملة، فازت بمناقصة   تعيي 
 
ف

فاتبحملة فرز أصوات الناخبي    
ّ
ي نهايخارجيةال  المغل

قام فن
ُ
ي ست

ي الكنيست. يوم االنتخابات    ات، الت 
التسجيل    فن

نت.  و للوظيفة هو تسجيل محوسب،     تشب  يتم عبر االنب 
كة  ر لح  رابط التسجيل قبل بداية التسجيل العلت 

ه بي   مؤيديها، (إذ أردتم"إم ترتسو" )   قامت بنشر
     لتسجيل للوظيفة. إىل ا ودعتهم  الت 

للجنة، المحامية أورىلي َعدس،    ، أصدرت المديرة العامةتم إعالم لجنة االنتخابات المركزية بالحدث  وحالما 

 . حدثالكل اجراءات التسجيل حت  تستوضح ل بتوقيف كىل   تعليماتها 

كة "ِتجبور" المساءلة من اتضح لية )بايلوت( لنظام التسجيل المحوسب   ،مع شر كة قامت بتجربة أو  أن الشر

رته الذي طو  نت  االنب  ي عبر 
فن أن يشارك  المفروض  التجربة   . وكان  هم.    تلك  كة فقط دون غب  الشر تم  موظفو 

ب   ين، بما فيهمتش   حركة    الرابط لكثب 
 
   "إم ترتسو" )إذ أردتم(  أيضا

 
  دعت الناشطي   فيها للتسجيل ف

الت 

ح خالل التجربة.  الوظيفة. 
ّ
 سّجل حوىلي المئة مرش

 

 



 

 

 

 

دت  
 
دس، أمام إدارة  شد

َ
كةالمديرة العامة للجنة، المحامية أورل  ع ي    خطورة بالغة  ترىأن اللجنة    ،الشر

فن

كة خالل التجربة،    ،شكلهذا التطّورات الحدث ب  ي تّشب رابط التسجيل إىل خارج الشر
ي  ووفن

كة  فن أن أعضاء الشر

ي لجنة االنتخابات المركزية
   . قاموا بتقديم أنفسهم عىل أنهم موظفون فن

 ملف المُ ولقد تقّرر أن  
 
منع عن المُ سوف ُيحّول إىل لجنة االنتخابات، وسوف    لي   سج

ُ
 ي

 
لوا  سج

 
لي   الذين سج

الـ     
 
المركزية.   - ف االنتخابات  لجنة    

 
أي وظيفة ف الُمسبق عن  ل  كما    بايلوت 

ُ
كة تغيب  صفحة  ط الشر ب من 

نتالتسجيل    ورابط التسجيل.  عبر اإلنب 

  وظائف فرز األصوات بالمغلفات الخارجية 
 
األحد، الموافق يبدأ اليوم، سوف توظيف العاملي   ف

ات  بعد أن  ،21.02.21 نامج المحوسبتم إدخال التغيب    البر
 
التحقق مت اللجنة بوقا ،كما هو مطلوب ف

 عبر موقع لجنة االنتخابات المركزية:  . يمكنك منها
ً
   التسجيل أيضا

e/candidateregistration/candidateregistration?s=0https://www.vbjob.onlin 

 مع تحّيات، 

 

 جيورا فوردس، 

 المتحدث باسم لجنة االنتخابات المركزية للكنيست

https://www.vbjob.online/candidateregistration/candidateregistration?s=0

