ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
מנהל ומשאבי אנוש

קול קורא לאיתור וגיוס עובדים לעבודה בשבוע בחירות (עפ"י שעות)
לתפקידי פיקוח ושמירה על הסדר בוועדת הבחירות המרכזית בכנסת
לוועדת הבחירות המרכזית ,במשכן הכנסת ,דרושים מועמדים /ות לביצוע
עבודות בקרה ופיקוח בשבוע הבחירות.
עיקרי התפקיד  :סיוע ל גורמי אבטחה של ועדת הבחירות המרכזית בביצוע
פעולות בתחום א בטחת הסדר הציבורי באולמות ו/או בחדרים ,שמירת מרחק
ועטית מסכות עפ" י כללי משרד הבריאות ,א בטחת גישה לעובדים מורשים
בלבד וסיוע בליווי חומרים בתוך מתחם הכנסת ו כדומה.
דרישות סף :
השכלה של  12שנות לימוד לפחות .
גיל  18ומעלה.
העדר רישום משמעתי ו/או פלילי
הכשרה/הדרכה  -על המועמדים/ות המתאימים /ות להשתתף במפגש הדרכה
(יתכן בזום) בו תינתן סקירה על תהליך הבחירות ,הסברים על הפעילויות
השונות במבצעי שבוע ה בחירות בכנסת ,נהלי וס דרי עבודה מחייבים מול
העובדים במתחם ,גורמי הוועדה ומשמר הכנסת ופרוט מלא של דרישות
התפקיד.
תשלום שכר – המועמדים /ות המתאימים /ות יועסקו בקפסולות כ עובד י שעות
(עובדי שבוע בחירות)  .ערך שעה ש ישולם כולל וממצה את כל זכויות
העובדים.
התהליך  :מתמודדים מתאימים העונים לדרישות הסף ,מוזמנים להגיש
מועמדות ם בטופס הרצוף  .את טופסי המועמדות ,על נספחיהם ,נא להגיש
לכתובת המייל הרשום מטה לא יאוחר מתאריך .5.3.21
למען הסר ספק ,יודגש כי הוועדה שומרת לעצמה את הזכות למיין את
המועמדים עפ"י שיקול דעתה ולהזמין רק את אותם מתמודדים המתאימים
ביותר למילוי התפקידים כמפורט לעיל .רק מועמדים מתאימים ייענו.
את טופסי המועמדות והנספחים נא להעביר לכתובת המייל הבאה :
v_bech_kabat11@KNESSET.GOV.IL
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חשבות הוועדה

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

טופס הגשת מועמדות לתפקידי פיקוח ושמירה על הסדר בשבוע הבחירות

יש למלא את הטופס בכתב יד קריא וברור באופן מלא

אג ף ביטחון ועדת הבחירות המרכזית
פרטי המועמד/ת

הוועדה האזורית לא מתחייבת להעסיק את כל מגישי המועמדות

מספר תעודת זהות:

שם פרטי  +שם משפחה:

כתובת מגורים:
רחוב ומספר

עיר

תאריך לידה:

מיקוד

מספר טלפון נייד:

(העסקה מגיל  18ומעלה בלבד ,חובה

לצרף צילום ת.ז) .
Y

Y

y

y

m

m

d

d

כתובת דואר אלקטרוני:
@
פרטי חשבון בנק (בנק ,סניף ,מספר חשבון – חובה לצרף אישור ניהול חשבון ,או צילום צ'ק או צ'ק מבוטל):
שם הבנק

שם הסניף

מספר הסניף

מספר חשבון

שם מקום העבודה

תפקיד

דרוג

דרגה

מספר מערכות בחירות

וועדה אזורית

הערות

פרטי עבודה

נסיון קודם בבחירות כן  /לא
תפקיד

האם חלית בקורונה?

האם חוסנת לקורונה?

אין חובת השבה או חובת הצגת אישור

אין חובת השבה או חובת הצגת אישור

לא  /כן (הצג אישור מחלים)

לא  /כן ,חיסון  / Iכן ,חיסון ( IIהצג אישור חיסון/דרכון ירוק)
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חשבות הוועדה

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

הצהרת המועמד:
 . 1ידוע לי כי לצורך קבלתי לעבודה ,עלי לעבור בדיקות ביטחוניות.
 . 2אני נותן את הסכמתי למסירת מידע לגביי מן המרשם הפלילי ,בהתאם לסעיף  6לחוק המרשם
הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א  1981 -ואני מוותר מראש על קבלת הודעה על מסירת המידע
האמור ,לפי סעיף (12ב)(  )3לחוק האמור.
 . 3למיטב ידיעתי ,אין לי קרובי משפחה המועסקים במטה ועדת הבחירות המרכזית .לעניין זה" ,קרוב
משפחה" הוא בן או בת  -זוג ,לרבות ידוע בציבור ,הורה ,בן ,בת ,אח ,אחות ,גיס ,גיס ה דוד ,דודה,
אחיין ,אחיינית ,חותן ,חותנת ,חם ,חמות ,חתן ,כלה ,נכד או נכדה – ולרבות קרבת משפחה חורגת
או הנוצרת עקב אימוץ.
 . 4אני מצהיר שלא הייתי חבר במפלגה כלשהיא בשלוש השנים האחרונות ולא נטלתי חלק מפעילות
מטעם מפלגה כלשהיא בתקופה זו.
מסמכים שיש לצרף:
 .1צילום המחאה מבוטלת או אישור ניהול חשבון בנק (לצורך אימות פרטי חשבון הבנק).
 .2צילום תעודת זהות כולל ספח.
הערות למועמד:
 .1מובהר כי משכר עובדי יום הבחירות מנוכה מס מיוחד בשיעור .25%
 .2על המועמד/ת לדאוג לעצמו לסידורי הגעה וחזרה מהעבודה.
 .3התשלום עבור העבודה יבוצע ישירות לחשבון הבנק .לכן יש להקפיד על מילוי נכון של הפרטים שלעיל.
 .4השכר לשעת עבודה  ₪ 110.60לשעה  -יודגש שהשכר האמור מגלם בתוכו את כלל התשלומים לרבות תשלום
בגין נסיעות ,אש"ל וכיו"ב.
תאריך ___________________:חתימה__________________:

את טופס המועמדות עם הנספחים המלאים נא להעביר לכתובת מייל:
v_bech_kabat11@KNESSET.GOV. IL
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למילוי ע"י הוועדה
תפקיד  :מרכז אבטחה
סמל תפקיד368 :
תעריף שעתי110.6 :
סך שעות ביצוע בפועל:
סה"כ לתשלום:
הוזן בדמוקרטיה ביום:
שם מזין כרטיס העובד בדמוקרטיה:
תפקיד בוועדה:
שולם במערכת התשלומים ביום:
תפקיד בוועדה:
הערות:
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