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מפקח  /ת טוהר בחירות מלשכת רואי החשבון – תיאור תפקיד
התפקיד

מפקח  /ת טוהר הבחירות מטעם ועדת הבחירות המרכזית
המפקחים יועסקו כעו בד י יום הבחירות של ועדת הבחירות המרכזית ,אולם
ינוהלו על ידי חברת צוות  3שנשכרה לביצוע הפעילות.

מקום העבודה

ב כל רחבי הארץ .השיבוץ יבוצע בהתאם לצרכי הוועדה ,תוך התחשבות בתחום
המחוז בו רשום רו"ח .

ש עו ת העסקה

 . 1מ  9-בבוקר ,ועד לתום ספירת הקולות כולל ליווי המזכיר ויושב -ראש ועדת
הקלפי עם חומר ההצבעה  ,לאתר הוועדה האזורית (עד השעה 03:00 - 02:00
לערך) .

עיקרי התפקיד

 . 1משעה  0 9 :00עד  – 21:00סיור פיקוח ב מספר קלפיות ,כ  6-קלפיות בסבב.
המפקח יבקר בכל קלפי מספר פעמים במהלך היום ,בהתאם להנחיות
שיקבל .
 המפקחים יסיירו בין הקלפיות ,יאבטחו את הקלפי בשעת הצורך ,ויוודאושתהליך ההצבעה מתנהל באופן תקין וסדיר.
 היה ובמהלך שהותו של המפקח בקלפי יתרחש אירוע חריג בהתיי חסלהתנהלות התקינה של הקלפי ויעלה חשד סביר לפגיעה בטוהר הבחירות –
עליו להתקשר לוועדה המרכזית ולקבל אישור לתעד את האירוע במצלמת
גוף  ,אם תסופק לו על ידי ועדת הבחירות .היה ולא תסופק לו מצלמה –
יפעל בהתאם להנחיות שיקבל.
 המפקח יתעד את הביק ור בכל קלפי  ,ובכל סבב  ,בטופס ביקור יי עודישתספק לו ועדת הבחירות המרכזית.
 למפקח אין כל סמכות להתערב בעבודת המזכיר או בעבודת ועדת הקלפי,מעבר לאמור לעיל.
-

אין להפריע למהלך ההצבעה או למהלך הספירה ,אלא רק במקרה של
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לשכת המנהלת הכללית
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
חשד לפגיעה בטוהר הבחירות .ניתן לפנות אל חברי ועדת הקלפי והמזכיר
ולתשאל אותם על מהלך ההצבעה או על מהלך הספירה במידת הצורך.
אולם ,יש לעשות זאת רק כאשר אין בוחר בחדר ועדת הקלפי ,ולהימנע
מעיכוב המצביעים בתור.
בשום אופן אין להעיר הערות בעלות אופי פוליטי ,או הנחזות כעמדה
פוליטית .אין להציג סממנים של תעמול ה פוליטית או לעשות תעמולה
פוליטית בעבור אחת מהרשימות המתמודדות בבחירות לכנסת ה . 22-
 . 2בש עו ת הערב –
א ) החל מהשעה  21:00יתייצב המפקח בקלפי אחת אליה יצוות (ייתכן שתהיה
אחת מן הקלפיות בהן ביקר במהלך היום וייתכן כי תהיה קלפי אחרת ),
יידרש לשהות בה עד לסיום הספירה ,ויפקח על תקינות תהליך ספירת
הקולות בקלפי.
 במידה ויקבל מצלמה  ,יתעד המפקח את כל תהליך הספירה מתחילתוועד סופו.
 המפקח יתעד את נוכחות ו במהלך הספירה בטופס דיווח יי עו די שתספקהוועדה.
ב ) ייתכן כי בתום ספירת הקולות י ידרש המפקח להתלוות אל מזכיר ועדת
הקלפי ו אל יושב  -ראש ועדת הקלפי  ,ויעביר יחד איתם את חומר ההצבעה
לאתר הקליטה של הוועדה האזורית.
ג ) יצויין כי היה ובמהלך הספירה לא יהיה הרכב חוקי בוועדת הקלפי ייתכן
והמפקח יוסמך ,במידת הצורך  ,כמזכיר מחליף לחבר ועדת קלפי ,לפי סעיף
 24לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ "ט . 1969-
דרישות סף

א ) רואה חשבון בעל רשיון ישראלי בתוקף וחבר בלשכת רואי החשבון.
ב ) המועמד לא הי ה חבר במפלגה כלש הי בשלוש השנים האחרונות ולא נטל
חלק בפעילות מפלגתית או פוליטית כלשהי בשלוש השנים האחרונות .בכלל
זה ,לא כיה ן כחבר ועדת קלפי מטעם סיעה בבחירות לרשויות המקומיות
שנערכו בשנת  2018או בבחירות לכנסת ה  , 21-שנערכו באפריל  , 2019לא
ביצ ע פעילות פוליטי ת בבחירות לכנסת או לרשויות המקומיות או המועצות
האזוריות בשנים הנ"ל ,ולא היה מועמד בבחירות הנ"ל.
ג) המועמד אינו מייצג ולא נשלח מטעם סיעה/מפלגה/רשימת מועמדים כלשהי.
ד) למיטב ידיעתו של המועמד ,אין לו קרובי משפחה המועסקים במטה ועדת
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לשכת המנהלת הכללית
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
הבחירות המרכזית או האזורית .לעניין זה" ,קרוב משפחה" הוא בן או בת זוג,
לרבות ידוע בציבור ,הורה ,הורי הורה ,בן ,בת ,אח ,אחות ,גיס ,גיסה ,דוד ,דודה,
אחיין ,אחיינית ,חותן ,חותנת ,חם ,חמות ,חתן ,כלה ,נכד או נכדה לרבות – קרבת
משפחה חורגת או הנוצרת עקב אימוץ.
ה ) תינתן עדיפות להעסקת רואי חשבון בעלי נסיון בעבודה כמזכיר ועדת
קלפי ,מדריך או קולט ,בבחירות לכנסת או לרשויות המקומיות .יש
לציין זאת בטופס הרישום.
דגשים

 נסי עות – על המפקח לעשות שימוש ברכבו הפרטי לשם הגעה לקלפיותבהן יוצב  ,וכן לצורך ליווי מזכיר ועדת הקלפי עם הקלפי לוועדה
האזורית בתום שעו ת ההצבעה .השכר הכולל מגלם הוצאות נסיעה.
 היתר לעבודה  -ל עו בדי המדינה יש היתר כללי לעבודה ביום הבחירותואין צורך בהגשת בקשה פרטנית  .אולם ,ככל שאינני עו בד/ת מדינה ,ידוע
לי כי ייתכן שעלי לקבל היתר עבודה ממעסיקי ,בהתאם להסכם העבודה
ולוועדת הבחירות אין כל חלק בכך.
 המפקחים יזוהו על ידי ווסט בצבע כחול כהה שיישא את הכיתוב "ועדתהבחירות המרכזית לכנסת".
 המפקח יזהה בפני ועדת הקלפי באמצ עו ת כתב מינוי שיונפק לו על ידיועדת הבחירות ות עו דה מזהה.
 על המפקחים להצביע בקלפי הסמוכה למקום מגוריהם ,בהתאם להודעהלבוחר שקיבלו .במקרים בהם לא יתאפשר למפקח להצביע במקום
מגוריו – יינתן לו אישור להצביע באחת מן הקלפיות בהן יוצב (בכפוף
לקבלת ת עו דת הצבעה).

שכר

₪ 2000
₪ 1500

ברוטו סה"כ  ,כולל הדרכה מוקדמת  ,שימוש בטלפון הנייד הפרטי ,
הוצאות נסיעה וכלכלה.
נטו לאחר ניכוי  25%מס ביום הבחירות (ללא אפשרות לקבלת פטור
ממס).
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