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 אב תשע"ט זכ" 

 2019אוגוסט ב 28 

 
בנוגע לתנאי קבלה לתפקיד מפקח טוהר  :ועדת הבחירות המרכזיתתגובת דובר 

 :הבחירות

 

שירות צבאי  ,שפורסמו בנוגע לתפקיד מפקח טוהר הבחירות הדורש בין היתרתנאי הסף 

כי  עלהבירור הנושא, מ לא נקבע לבקשת ועדת הבחירות המרכזית או על דעתה.מלא, 

לגיוס מאבטחים,  אצלהעשתה שימוש בתנאי סף, הנהוג המגייסת את העובדים, החברה 

 שכן סברה כי המפקחים יעסקו בעיקר בתחומי האבטחה. 

הוא גם יחד עם זאת, משחלק מתפקידיהם של מפקחי טוהר הבחירות ביום הבחירות, 

, כאשר ביחד עם תיעוד הספירה והספירה ביום הבחירות הליכי ההצבעה את לאבטח

הם עתידים לסייע וסיוע למזכיר ועדת הקלפי בניהול הליך הצבעה והספירה תקינים, 

 .בשמירה על טוהר הבחירות

ועל )את העובדים בעבור ועדת הבחירות המרכזית,  להנחות את החברה שמגייסתהוחלט 

נאי הסף של "מאבטח בסיסי" לפי , כך שייקבע בדומה לתתנאי הסף, לשנות את (דעתה

 באחד )או יותר(מי שעומד  כשיר להתקבלכלומר, יהיה  הנחיות המשטרה בנדון.

 מהקריטריונים הבאים:

 בוגר שירות צבאי מלא; (א)

 חודשים ומעלה; 18במשטרת ישראל של  שירות (ב)

סיים שירות בצבא זר )שאינו במדינת אויב(, בהתנהגות טובה, ובכפוף להמצאת  (ג)

 מסמכים מקוריים על דבר שירותו;

עבר הכשרה שאושרה על ידי משטרת ישראל למאבטח בסיסי, למי שלא שירת שירות  (ד)

גף המבצעים , שקבעה חטיבת האבטחה בא151צבאי או משטרתי, בהתאם למפרט 

 במשטרה.

כי לא נטל חלק בפעילות מטעם ולא היה חבר מפלגה, כמו כן כל מועמד יידרש להצהיר כי 

, בדומה להוראה החלה על מזכירי ועדות מפלגה בשלוש השנים שקדמו ליום הבחירות

 .1969-א)ב( לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט21הקלפי לפי סעיף 
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, והם מתחייבים כלל המגזרים בישראלבקריטריונים אלה עומדים בני  ,על פי דעת הוועדה

 .מאופי ומהות מפקחי טוהר הבחירות

 

 

 
 

 
 

 
 ,בברכה     

 גיורא פורדס                                                                                                                              
                                                                          

 דובר ועדת הבחירות המרכזית                                                                                                             
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