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 "ג שבט תשפ"א יירושלים, 

 2021ינואר   26

 הודעה לעיתונות: 

 נמשך גיוס מזכירי קלפי ומועמדים להדרכה. 

המרכזית,   הבחירות  לתפקיד  ממשיכה  ועדת  מועמדים  קלפיבגיוס  ה  מזכירי  לכנסת  וכן    24-בבחירות 

בוועדות הקלפי ובעלי תפקידים    כדילתפקידי הדרכה,  מועמדים   להכשיר ולהסמיך את בעלי התפקידים 

חייבים להירשם ולהגיש מועמדות  לתפקידים הנדרשים,  נוספים בכל הארץ. המעוניינים להגיש מועמדות  

מופיע   אליה  שקישור  ממוחשבת,  מערכת  המרכזית,  באמצעות  הבחירות  ועדת  של  האינטרנט  באתר 

https://www.bechirot.gov.il/  . 

 -פרטים נוספים

  , 81-הממוחשבת כ, נרשמו במערכת  19.01.21עם פתיחת ההרשמה לתפקיד מזכיר/ה ועדת קלפי ביום שלישי  

סיום הלומדה והמבחן    -המשיכו בתהליך המיון  , (23,150מהמועמדים )   35%  -כ  אולם רק מועמדים,    550

לשלב  המסיים ומעבר  הבא.,  הוועדה    המיונים  זאת,  הגיעהלאור  של    טרם  המספקת    40,000  -כלכמות 

   שיפתחו ברחבי הארץ ביום הבחירות. מזכירים בכל קלפי(, 2-) כ הקלפיות 15,000לאיוש  מועמדים

ולאלה שחוסנו   )בעלי נוגדנים(  במיוחד למחלימי קורונהובאתר הוועדה,  הוועדה קוראת לציבור להירשם  

קלפיות לחולים מאומתים וקלפיות של מחויבי   ;הייעודיותלצורך איוש מאות הקלפיות  בשתי מנות חיסון,  

 בידוד שיפתחו בכל רחבי הארץ. 

, כמו כן, עבודה ביום  25%קבוע של  ₪ )ממנו ינוכה מס    2,279שכר מזכיר/ה ועדת קלפי ביום הבחירות הוא  

 הבחירות איננה מחייבת תיאום מס(.  

של ועדת    , להירשם לתפקיד מדריכים בעלי יכולת הדרכהכמו כן, ועדת הבחירות החלה בגיוס מועמדים  

את    האחראי להסמיך נו איש תוכן  יהמדריך הלצורך הקמת מערך הדרכה לקראת יום הבחירות.  הבחירות  

רכה, תפקיד הוועדה רואה בתפקיד ההדמזכירי ועדות הקלפי ובעלי תפקידים נוספים לקראת יום הבחירות.  

משמעותי בעל חשיבות רבה. למדריך השפעה ישירה על איכות עבודת מזכיר/ה ועדת הקלפי והצלחת יום 

 הבחירות. 

 איננה מבטלת את הזכות לקבל דמי אבטלה.  ועדת הבחירות מציינת כי העבודה ביום הבחירות 

 ב ב ר כ ה, 
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 ,  גיורא פורדס

 . דובר ועדת הבחירות המרכזית
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