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 הנדון: פרסום פומבי למאגר המדריכים בוועדת הבחירות המרכזית 

 . דריכים לתפקיד מדריך באגף ההדרכה אגף ההדרכה של ועדת הבחירות המרכזית מאתר מ 

תפקיד המדריך בוועדת הבחירות המרכזית הינו להכשיר ולהסמיך את בעלי התפקידים בוועדות הקלפי  

 ובעלי תפקידים נוספים בכל הארץ, בהתאם להחלטות הוועדה.  

תפקיד המדריך בוועדת הבחירות המרכזית מאתגר, משמעותי ובעל חשיבות רבה בעבודת ועדת  

 עבודת ועדת הבחירות והצלחת יום הבחירות.    ירה על איכות הבחירות. למדריך השפעה יש 

  ובעלי תפקידים נוספים, לתפקידים. המדריך הינו איש תוכן האחראי להסמיך את מזכירי ועדות הקלפי  

בשעות אחה"צ  בבקרים,  ,  י צרכי ועדת הבחירות המרכזית פ - עות בכל רחבי הארץ על ההדרכות מתבצ 

   . בימי חול ובימי שישי   והערב, 

   . שעות   שלוש משך כל הדרכה  צעות שתי הדרכות ברצף,  ביום הדרכה מתב 

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

רחבי הארץ,  מדריכי ועדת הבחירות ממלאים תפקידים שונים ב ובליל הבחירות,    יום הבחירות במהלך  

 ביום הבחירות ובליל הבחירות הינה חובה. העבודה    . מתוקף תפקידם כמומחי ידע זאת  

 

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

 ואיכותה של מערכת הבחירות בישראל . 

בהתאם לצרכי ועדת הבחירות  והיא    , בתקופת הבחירות בלבד מדריכים הינה  ה העסקת  מובהר כי  

 המרכזית. 

 

 הליך בחירת המועמדים: להלן  

   ;עמידה בתנאי הסף )כפי שיפורטו בהמשך( פי- בדיקת המועמדויות של הפונים על •

 ;עמידה במבחן מקצועי בכתב  •

 .  ראיון בפני ועדת בוחנים •

יקבע בהליך  י י דירוג ש פ - , על כלל במאגר המדריכים של ועדת הבחירות המרכזית מועמד שיתקבל יי 

 פי צרכי ועדת הבחירות המרכזית בלבד.  - על   המדריכים ישובצו המיון, שפורט לעיל.   

 

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

וכי ועדת הבחירות שומרת לעצמה את הזכות לשבץ את המועמדים שייכללו במאגר בהתאם    , מטעמה 

 לצרכי המערכת. 

 

 תנאי סף : 

 אשון( או תעודת הוראה. תואר אקדמאי )ר  •
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 יתרון - תואר אקדמאי מתחום החינוך  •

 יתרון.   – תואר שני   •

 שליטה מלאה בשפה העברית.  •

או בבחירות לרשויות    בחירות לכנסת ב כמזכיר ועדת קלפי    מוכח בעבודה   ן ניסיו  •

בין    שהתקיימה     אחת ת בחירות  לפחות במערכ   לכנסת בבחירות  או כקולט  המקומיות  

 . 2015-2020השנים  

מעשי  מוכח בהוראה או בהרצאות )במוסד להשכלה גבוהה( של חמש שנים    ן ניסיו  •

של  מי שעיקר עיסוקו הוא הדרכה בפועל    , לחלופין    . לפחות מתוך שבע השנים האחרונות 

ולפחות מחצית ממשרתו היא הדרכה בפועל.    עבודתו במקום  מודרכים ומעלה    200

העסקה כמדריך/מרצה( ולא  עיסוק בהדרכה בפועל )אישור    לעניין זה תידרש הוכחת 

 כניות הדרכה. בניהול ת 

 

 תנאים נוספים : 

 סיווג פעילות מפלגתית   •

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

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

 שקדמו למועד הצגת המועמדות.

 עובד הוועדה במרכזית לא יעסוק בפעילות פוליטית או בפעילות מפלגתית ולא יהיה חבר במפלגה   •

 לעניין זה 

לא יראו השתתפות בהפגנה או בכינוס בעל אופי פוליטי, או הבעת עמדה פומבית בעניינים   •

 כשלעצמן, כפעילות פוליטית. פוליטיים 

 . מי שלא שילם דמי חבר למפלגה ולא השתתף בפעילות במוסדותיה, לא יראוהו כחבר מפלגה  •

 קרבה משפחתית  •

 – לא יועסק עובד אם 

 .  או ועדת הבחירות האזורית ועדת הבחירות המרכזיתקרוב משפחתו הוא עובד של   •

 ינו לבין קרוב משפחה שלו; ההעסקה עשויה להביא ליחסי כפיפות או לקשרי עבודה ב •

 ההעסקה עשויה להביא לניגוד עניינים בשל קרבת משפחה לעובד אחר;  •

הוא קרוב משפחה של יושב ראש ועדת בחירות, של ממלא מקומו, של חבר בוועדת בחירות או של שר או   •

 של חבר הכנסת או של בעל תפקיד בכיר במפלגה. 

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

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

 לרבות קרבה משפחתית חורגת או הנוצרת עקב אימוץ. 

 היעדר רישום פלילי  •
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המתאימים  המועמדים  הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לדון בכל מועמד בהתאם לשיקול דעתה.  

 . שיעמדו בתנאי הסף יוזמנו להמשך הליכי מיון בוועדת הבחירות ביותר  

 

   25/01/2021  ליום   עד יש להשיב את טופס השאלון המצורף לפנייה זו  

 bechirot@knesset.gov.il-had  בדוא"ל בלבד: לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת,  

 נספחים . 5

 טפסים להגשת מועמדות –' אנספח 

 לכבוד 

 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת 

 bechirot@knesset.gov.il-had  :באמצעות דוא"ל 

 

 24- הנדון: הגשת מועמדות למאגר מדריכים לבחירות לכנסת ה 

   ( 2021בינואר    25, י"ב בשבט תשפ"א ) שני   ליום   עד   יש להשיב את טופס השאלון 

 הריני מתכבד/ת להגיש מועמדותי למאגר המדריכים של ועדת הבחירות המרכזית, כפי שיפורט להלן: 

 

 אישיים פרטים   .  1

 שם משפחה ושם פרטי: ___________________ 

 מס' תעודת זהות:____________________ 

 תאריך לידה: __________   מין: זכר / נקבה 

 _________________   - כתובת פרטית: ישוב  

   _______   - מס' בית    ________________________________   - רחוב  

 _______   - מיקוד  

 טל. בעבודה: _____________    _ טל. בבית: ____________ 

 טל. נייד: _____________ 

   פקס: ________________ 

 כתובת דוא"ל: ________________@_________________ 

 

 פרטי מקום העבודה  .  2

 היחידה:_________________________________   ______________________ המשרד: 

 ___________________________________ אור קצר של התפקיד:  י ת 

 ___________   מס' עובדים כפופים ישירים: 

 

 פרטי השכלה  .  3

 תואר / תארים אקדמי/ם: ____________________________ 

mailto:OmriSh@knesset.gov.il
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 חוג/י לימודים: _______________________________________ 

 ____ ____שנת קבלת התואר: _______ שם המוסד האקדמי: ________________ 

 לימודים נוספים: _______________________________ 

 ____________________________________________________ _ 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 

 פרטי ניסיון בהדרכה / בהוראה  .  4

: מסגרת ההדרכה, הדרכה פרטנית, הדרכה פרונטאלית, אוכלוסיית המודרכים, נושאי ההדרכה,  נא לפרט 

 היקף ההדרכה ,משך ההדרכה וכו': 

 

 

 ניסיון קודם בעבודת בחירות  .  5

 אין לי ניסיון קודם בעבודת בחירות לכנסת/לרשויות המקומיות  •

לכנסת/לרשויות המקומיות. נא לפרט )מסגרת, תפקיד, משך, היקף  יש לי ניסיון קודם בעבודת בחירות  •

 וכו'(: 

 

 

 ידיעת שפות  .  6

 

 דיבור  כתיבה  קריאה  השפה 

    עברית 

    ערבית 

 

 ממליצים  .  7

האנשים הבאים מכירים אותי מקרוב ויכולים למסור פרטים על כישוריי כמדריך/ה ועל התאמתי  

 לתפקיד: 

 טלפון נייד    מקצוע/תפקיד   שם 

•  ___________________________________ 

•  ___________________________________ 

 הצהרות    . 8

אין בקבלת מועמדים למאגר המדריכים משום התחייבות של ועדת הבחירות להעסקה  ידוע לי כי  -

וכי ועדת הבחירות שומרת לעצמה את הזכות לשבץ את המועמדים שייכללו   ,בהדרכה מטעמה

 בהתאם לצרכי המערכת.  ,במאגר

mailto:OmriSh@knesset.gov.il
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לעובדי ועדת  1אני מצהיר/ה בזאת כי בכל הקשור לקיומה או היעדרה של קרבת משפחה -

 הבחירות:

 

בוועדות הבחירות  למיטב ידיעתי, אין לי קרובי משפחה המועסקים בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת או  .א

 האזוריות. 

יש לי קרובי משפחה, המועסקים בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת או בוועדות הבחירות האזוריות,   .ב

 כמפורט להלן:

 

 טלפון  הכתובת  היחידה  הקרבה  שם משפחה ושם פרטי 

1     

2     

 

 זיקה פוליטית: -

עוסק בפעילות פוליטית או בפעילות  ואיני    זיקה אישית או עסקית, למפלגה או לגורם בכיר בה אין לי  

חבר במפלגה בחמש השנים    יתי הי ולא  בפעילות כאמור    תי עסק ולא  חבר במפלגה,  איני  מפלגתית,  

השתתפות בהפגנה או בכינוס בעל    רואים לא    - לעניין זה  ; ידוע לי ש שקדמו למועד הצגת המועמדות 

ם, כשלעצמן, כפעילות פוליטית ומי שלא שילם  הבעת עמדה פומבית בעניינים פוליטיי   אופי פוליטי, או 

 דמי חבר למפלגה ולא השתתף בפעילות במוסדותיה, לא יראוהו כחבר מפלגה. 

 

 מתקיים בי אחד מהמפורטים לעיל, כפי שיפורט להלן: _____________________ 

 

כת הבחירות  ידוע לי, ואני מסכימ/ה כי ככל שיחול שינוי בתוכן הצהרתי זו עד לראשית העסקתי במער 

, או במהלך תקופת העסקתי בוועדת הבחירות, באם אועסק, יהיה עליי לדווח על כך לאגף  24- לכנסת ה 

ההדרכה בוועדת הבחירות המרכזית מייד עם היוודע הדבר וכי בהתאם לכך, תידרש בחינה מחודשת של  

 שיבוצי בתפקידי. 

 ____________________   שם מלא: 
 

 ___ _________________   חתימה: 
 

 ____________________   תאריך: 
 
 

 המשך שאלון אישי 
 

 

   הצהרה על שמירת ידיעות     .    9

 
בן או בת זוג, לרבות ידוע בציבור, הורה, הורי הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד,    - לעניין זה קרובי משפחה    1

חתית חורגת או הנוצרת עקב  דודה, אחיין, אחיינית, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה ולרבות קרבה משפ 
 . אימוץ 
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 כללי .א

, קובע הוראות בדבר החובות 1997-. חוק העונשין, תשל"ז1

הקשורות בביטחון המדינה ובשמירת ידיעות המגיעות לידיעתו 

 בכלל ושל עובד/ת המדינה בפרט.  של האזרח/ית

 
לחוק, משמעות מיוחדת לגבי עובדי    117. לסעיף  2

הציבור, ועובדי המדינה בכללם, מאחר והוא קובע  
הוראות בדבר מסירת ידיעות רשמיות שהגיעו לעובד/ת  

בתוקף תפקידו/ה. התרשלות בשמירתן ובהחזקתן, והוא  
 . מטיל עונשים חמורים על העוברים על הוראות אלו 

 
  )א( לחוק קובע: 117. סעיף  3

"עובד הציבור  שמסר, ללא סמכות כדין, ידיעה  שהגיעה  
אליו בתוקף תפקידו, לאדם שלא היה מוסמך לקבלה,  

וכן מי שהגיעה אליו ידיעה בתוקף תפקידו כעובד  
הציבור, ולאחר שחדל מהיות עובד הציבור מסרה, ללא  

  - לקבלה, דינו  סמכות כדין, לאדם שלא היה מוסמך  
 מאסר שלוש שנים". 

 
 "ידיעה"  .ב

 
  לחוק ככולל:    91ידיעה מוגדר בסעיף  " .  4

"ידיעה שאינה נכונה, וכל תיאור, תכנית, סיסמה, סמל,  
נוסחה, חפץ או חלק מהם המכילים או העשויים לשמש  

 מקור לידיעה". 
איסור מסירת "ידיעה" שהגיעה לעובד/ת בתוקף  

ל ידיעה סודית דוקא,  תפקידו/ה, אינו חל איפוא ע 
ואפילו לא רק על ידיעה חשובה. האישור חל על מסירת  
כל ידיעה שהעובד/ת קיבלה בתוקף תפקידו, מאיזה סוג  

 שהוא כמוגדר לעיל. 
 

 סמכות למסירת ידיעה  .ג

  
. עובד/ת רשאי/ת למסור ידיעה שהגיעה אליו/ה בתוקף  5

תפקידו/ה רק אם הוסמך כדין למסור אותה, ובתנאי  
הוא/היא מוסר/ת אותה לאדם המוסמך לקבלה.  נוסף ש 

הוראה זו חלה על עובד/ת גם לאחר פרישתו/ה משירות  
  המדינה. 

 
סמכות למסור ידיעה יכולה להינתן במפורש או מכללא.  

במפורש עובד/ת    - או שר בשמה    - הסמיכה הממשלה  
למסור ידיעה מסוימת או ידיעות מסוג מסוים, הרי אין  

פי רוב  - יעה. כמו כן, גוררת על עבירה בעצם מסירת היד 

 לקבל ידיעה  סמכות .ד

 
  ה / ידיעה, אינו   למסור כדין"    סמכות שיש לו "   ת / עובד .  6

. החוק מתיר למסור ידיעה רק  אדם למסרה לכל    ת / רשאי 
מסירת    בין לאדם המוסמך לקבלה. כאן יש להבדיל   

  ת / מוסמך   ת / עובד ידיעות בפנים ובין מסירתן החוצה.  
ולמילוי    ה / רכי עבודתו ו לקבל כל ידיעה הדרושה לצ 

, בין באותו  ת / אחר   ת / לעובד . אין למסור ידיעה  ה / תפקידו 
  ת / מוסמך   ת / עובד   ה / משרד ובין במשרד אחר אם אין אותו 

ולמילוי    ה / רכי עבודתו ו לצ   הידיעה לקבל את    ת / או חייב 
 . ה / תפקידו 

 
לשירות המדינה קטן מספר האנשים המוסמכים    מחוץ .  7

רייתן נוצרו  ב שמטבע    ידיעות לקבל ידיעות. ישנן כמובן  
כדי שתימסרנה לציבור, כגון כל ידיעה הקשורה במתן  

ידיעות שאדם  לציבור הרחב. כמו כן ישנן    כללי שירות  
אז מספר    אולם בני אדם זכאים לקבלן,    ג מסוים או סו 

האנשים המוסמכים לקבלן מוגדר ומוגבל, והוא נקבע בדך  
 כלל בהוראות. 

 
הנאמר לעיל מסתבר כי הסמכות למסור ידיעה    מכל .  8

בפני הצורך    ת / ד מ עו   אשר   ת / שונה ממקרה למקרה, ועובד 
ם אמנם  לשקול בזהירות רבה א   ת / למסור ידיעה, חייב 

  ה / לו   ה / הידיעה, ואם האיש   את למסור    ת / מוסמך   היא / הוא 
לקבלה,    ת / למסור אותה אמנם מוסמך   ת / עומד   היא / הוא 

מדובר במסירת ידיעה מחוץ    כאשר ומשנה זהירות דרושה  
 לשירות המדינה. 

זו יש להדגיש כי עיתונאים, בתוקף היותו    בהזדמנות 
מאשר    יותר לקבל ידיעות    ת / מוסמך   ה / , אינו ת / עיתונאי 

הציבור הרחב זכאי לקבלן. לצורך מסירת ידיעות  
 ידי השר. - , עובדים על ד ר מש לעיתונאים הוסמכו לכך בכל  

 
 ידיעה  שמירת .ה

  )ב( לחוק קובע: 117  סעיף .  9
הציבור שהתרשל בשמירת ידיעה שהגיעה אליו    עובד " 

בו כדי לסכן    שיש בתוקף תפקידו, או שעשה מעשה  
 מאסר שנה אחת".   - דיעה כאמור, דינו  ביטחונה של י 

 
בסעיף זה אין המדובר בידיעה סודית או בידיעה    גם 

  ף בתוק   ת / לעובד   שהגיעה חשובה בלבד, כי אם בכל ידיעה  
תיקים ומסמכים במקום    להשאיר   אין . על כן,   ה / תפקידו 

שאירם על  א לה גלוי או במקום בלתי מובטח, ואף ל 
לא נעילת הדלת או  עם סיום יום העבודה ל   רד במש השולחן  

 מבלי להכניסם למגירה סגורה. 
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 שמירה על סודיות 
 

 המשך שאלון אישי 
  

 . הצהרה על אי חברות בגוף בוחר  10

- (, התשי"ט סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים( לחוק שירות המדינה )1.א.)ד()3בהתאם לסעיף  .1

"החוק"(, מי שבהיותו חבר בגוף בוחר נתמנה להיות עובד מדינה, תיפסק כהונתו כחבר   - ( )להלן 1959

 בגוף הבוחר עם מינויו. 

, מי שהופסקה חברותו בגוף בוחר, כאמור לעיל, יוכל לשוב ולהיות חבר  ( לחוק 2.א.)ד()3בהתאם לסעיף 

.א.)ב( לחוק, לאחר שחלפו חמש שנים מיום מינויו לעובד  3באותו גוף בוחר, בכפוף להוראות סעיף 

ביום שבו הפסיק להיות עובד מדינה. למען הסר    -מדינה, ואם הפסיק להיות עובד המדינה קודם לכן  

 חס לכלל העובדים בכל הדרגות ובכל סולמות הדירוג. ספק, סעיף זה מתיי 

 
"גוף שתפקידו או אחד מתפקידו לבחור מועמדים לכנסת או לכהונת ראש   - "גוף בוחר" הוגדר בחוק  .2

ממשלה או שר בממשלה או לכל תפקיד ברשות מקומית, בהסתדרות הציונית העולמית או בסוכנות  

 בהן משתתפים כלל החברים של מפלגה או גוף מדיני". היהודית לארץ ישראל, למעט בחירות ישירות ש

 לאור האמור לעיל, הנני מצהיר/ה בזאת:  .3

   ."איני חבר/ה ב"גוף בוחר 
  .התפטרתי מחברותי ב"גוף בוחר". מצ"ב העתק הודעת התפטרותי 

ידוע לי כי אוכל לשוב ולהיות חבר/ה באותו "גוף בוחר" לאחר שחלפו ארבע שנים מיום מינויי  
א.)ב( לחוק או אם הפסקתי להיות עובד/ת המדינה קודם  3ת מדינה, בכפוף להוראות סעיף  לעובד/ 

 ביום שבו הפסקתי.   - לכן  
פי החוק עובד/ת מדינה המפר/ה חובתו/ה לפי חוק זה, עובר/ת עבירת משמעת וצפוי/ה  -לי, כי על   ידוע .4

 להעמדה לדין משמעתי בפני בית הדין למשמעת של עובדי המדינה. 

 
 

 הצהרה בדבר מידע פלילי ומשמעתי למועמד/ת למשרה בשירות המדינה .  11

 הצהרה בדבר הרשעות קודמות 
 

עצם הטלת תפקיד על עובד/ת גם סמכות למסור ידיעות,  
כגון סמכותם של דובר/ת המשרד או עובד/ת המקבל/ת  

ידיעות שהגיעו אליו/ה בתוקף תפקידו. ושמטבע  
העניינים עליו/ה למסרם לעובדים אחרים או לציבור.  
  במסגרת זו מותנת גם מסירת ידיעה על הוראה חדשה 

ידי העובד/ת אשר קבע/ה אותה. כן מוסמך ממונה  - על 
על עובדים אחרים למסור ידיעות לממונה עליהם. כל  

סמכות למסור ידיעות כנ"ל קיימת מכללא אלא אם כן  
 נשללה במפורש. 

  )ג( לחוק קובע: 177  סעיף .  10
לאדם ידיעה בתוקף תפקידו כעובד הציבור, והוא    הגיעה " 

, בניגוד להוראות שניתנו לו  כדין החזיקה, ללא סמכות  
 בדבר החזקתה, או לאחר אחת". 

 
לשמור על תיקים ומסמכים ולהקפיד    ת / חייב   ת / ד ב עו   כל 

תיקים, מסמכים    החזקת על מילוי הוראות המשרד בנושא.  
או ידיעות בניגוד להוראות אלה היא עבירה שצריך לתת  

מן    ה / שפרש   ת / סעיף זה. כמו כן עובד   לפי עליה את הדין  
תיק מתיקי המשרד או מסמך    ה / בביתו   ת / השירות השומר 

 חמורה על החוק.   עבירה   ת / למשרד, עובר   השייך אחר  
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הורשעתי בעבירה פלילית לרבות בית דין צבאי )למעט קצין שיפוט, עבירות תעבורה   .1
לפקודת תעבורה(.. לעניין זה    67- א ו 64,  64(,  9) 62(,  3) 62)למעט עבירה לפי סעיפים  

לחוק המרשם הפלילי ותקנת    2המפורטים בסעיף    2פרטי הרישום עבירה פלילית:  
היא שטרם עברה    - "חוק המרשם הפליל( והרשעה    - )להלן    1981- השבים, התשמ"א 

לחוק המרשם הפלילי )למעט כשמדובר במינוי    16לגביה תקופת המחיקה לפי סעיף  
 ממשלה או מינוי לתפקיד המסווג סודי ביותר(; 

   לא    הכרעת דין + גזר דין(   - פס"ד  כן, )עליך לצרף( 

    40.25סעיף  )למעט הרשעה שעברה לגביה תקופת המחיקה לפי    3הורשעתי בהליך משמעתי 
 (. לתקשי"ר 

   לא    הכרעת דין + גזר דין(   - כן, )עליך לצרף פס"ד( 

 

 
 

 ים ועומדים הרשעות קודמות הצהרה בדבר הליכים תלוי 
לחוק המרשם    21- א ו 11)לידיעתך, מידע על תיקים סגורים לפי סעיפים    4מתנהל נגדי הליך פלילי 

 הפלילי לא יובאו בחשבון( 
   לא    :כן   נפתחה חקירה   )הוגש כתב אישום )עליך לצרפו 
 

 מתנהל נגדי הליך משמעתי: 
 לא    :כן   נפתחה חקירה   )הוגש כתב אישום )עליך לצרפו 

 
 "חוק המשמעת"(   - )להלן    1963- לחוק שירות המדינה )משמעת(, התשכ"ג   31הליכים לפי סעיף  

לחוק המשמעת )התראה או נזיפה( )למעט אמצעי משמעת לפי    31ננקטו נגדי אמצעים לפי סעיף    
 כן   לא   (.   לתקשי"ר   40.25בסעיף  שעברה לגביהם תקופת המחיקה כמפורט    31סעיף  

 
 הצהרה 

, המשיג או המנסה להשיג משרה  1959- לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט   45לפי סעיף     
בשירות המדינה או לאחר, במסירת ידיעה כוזבת או בהעלמת עובדה הנוגעת לעניין, או בשימוש  

 פי החוק. - באיומים או בכוח באמצעים פסולים אחרים, ייענש על 
 

 
 ואלה פרטי הרישום:    2

ועונש  • )להלן  הרשעות  בפלילים  דין  בית  או  משפט  בתי  של  בשל    - ים  משפט"  "בית 
 "עבירות"(;   – פשעים ועוונות )להלן  

קביעת בית משפט באישום בעבירה כי הנאשם/ת אינו/ה מסוגלת/ת לעמוד בדין או   •
 איננו בר/ת עונשין מחמת היותו/ה חולה/ת נפש או ליקוי בכושרו/ה השכלי; 

 פי דין; - מכוח חניה או מכוח סמכות אחרת על שינוי שנעשה בפרט רישום   •

 לחוק המרשם הפליל;   18החלטת נשיא המדינה לפי סעיף   •
 פי דין. - פי דין או החל בהגשת כתב תובענה על - החל בפתיחת חקירת משמעת על    3
 פי דין או בהגשת כתב אישום למעט בעבירות אלה: - החל בפתיחה בחקירה על    4

סעיפים  לפקודת התעבורה )למעט עבירה לפי    1עבירת תעבורה שנקבעה כהגדרתה בסעיף   •
 לפקודת התעבורה(;   לפקודת תעבורה   67- א ו 64,  64(,  9) 62(,  3) 62

 עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי כול חיקוק, שתובע לא הגיש בשלה כתב אישום;  •

 ש בשלה כתב אישום; עבירה שנקבעה כעבירה מינהלית לפי כול חיקוק, שתובע לא הגי  •

התשכ"ה  • והבנייה,  התכנון  חוק  לפי  אישום    -   1965- בעבירות  כתבי  על  רק  לדווח  יש 
 .  והרשעות 

אם לא אעמוד  בתנאים כמתחייב עפ"י חוק,  תופסק עבודתי לאלתר ולא תהיינה לי דרישות  
 בנוגע לתפקיד הנ"ל. 
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לחוק המשמעת )התראה או נזיפה( )למעט אמצעי משמעת לפי    31ננקטו נגדי אמצעים לפי סעיף    
 כן   לא   (.   לתקשי"ר   40.25בסעיף  שעברה לגביהם תקופת המחיקה כמפורט    31סעיף  

לחוק שירות המדינה    45לאחר שקראתי את סעיף    אני מציע/ה בזה את מועמדותי לתפקיד, 
, המובא לעיל, הנני מצהיר/ה בזאת שכל הפרטים שמסרתי לעיל נכונים  1959- )מינויים(, התשיט 

 ומלאים. 
 
 

 שם מלא:_______________ חתימה: ___________________ 
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