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  02608819סימוכין 
  

משפטי לתפקיד עוזר  יםלגיוס עובד פומבי ךהליהארכת הרשמה לועדת הבחירות המרכזית לכנסת מודיעה על 
   בלבד לתקופת הבחירות 9201/30 ושמספר ליועץ המשפטי

  
  

  
של תיאור התפקיד, דרישות סף מחייבות של  הנוסח המלא והמחייבשלהלן כולל את המסמך 

, דרישות נוספות רצויות, כישורים אישיים, הערות והנחיות מפורטות בדבר אופן הגשת ההמשר
  המועמדות. 

טופס "הגשת המועמדות למשרה פנויה בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת", זמין באתר הוועדה 
www.bechirot.gov.il    

  
  .חלק בלתי נפרד מן המסמכים אותם יש להגישהטופס הינו 

  
המסמכים המבוקשים (לרבות טופס הבקשה), לאגף  כליש להקפיד על הגשת המועמדות בצירוף 

, בכתובת דוא"ל: לכנסת בוועדת הבחירות המרכזית(הון אנושי) משאבי אנוש 
vbhr@knesset.gov.il 

  
  16:00עד השעה  – 2019י לביו 17 תשע"ט,  תמוזב די", רביעי יום: מועמדותההמועד האחרון להגשת 

  
  .לאחר מועד זהשיוגשו ת והצע נהלא תתקבל

  
  

  ליועץ המשפטי משפטי עוזר  תואר המשרה:
  

  משפטיתהלשכה ה: אגףשם ה

    םינמשפט  2א-ב:מתח דרגות

  ירושלים :מקום עבודה

 משרה מלאה) סה"כ וחצי ולאחריה (כחודשים לכנסת במהלך מערכת הבחירות :חלקיות המשרה

   .עבודה ממושכת ואינטנסיבית מעבר לשעות העבודה המקובלותבהעסקה תקנית, 

                                                                                  
   תיאור המשרה:

  

וועדת הבחירות יסוק בהיבטים המשפטיים של נושאים כלליים וייחודיים הנובעים מתחומי פעולות של ע

 .במסגרת הלשכה לייעוץ משפטי המרכזית

 .המרכזיתועדת הבחירות עיסוק של ה מי מתן ייעוץ משפטי והכנת חוות דעת בנושאים הרלוונטיים לתחו

 .בדיקת פניות ושאלות בעלות אופי משפטי, ריכוז המידע הדרוש וניסוח את התשובות כנדרש

סיוע בביצוע פעולות הכרוכות בחקיקה ובחקיקת משנה, בהכנת החומר הדרוש ובניסוח ההצעות לקראת 
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 .העברתן לדיון בממשלה

על פי הנחיות הממונים והדרכת  סיוע בניסוח נהלים, תדריכים משפטיים וכן מסמכים משפטיים שונים

 .לפי הצורך הוועדהעובדי 

צד להן והצעה לממונים נקיטת  שוועדת הבחירות המרכזיתמעקב אחר ביצוע התחייבויות חוזיות 

 .אמצעים ופעולות במקרה צורך

 .ועדת הבחירות המרכזיתביצוע פעולות נוספות על פי הנחיות של היועץ המשפטי של 

  

  דרישות התפקיד

  :ההשכל

   .משפטיםהשכלה אקדמית (תואר ראשון) ב

  

 ניסיון:
דרגה תחילית לא נדרש ניסיון קודם בעבודה משפטית (למעט תקופת התמחות)ל  
 

  דרישות רצויות:
אישית טובה-תקשורת בין   

משפטי, כתיבת חוות דעת, ייצוג קידום חקיקה  ניסיון במתן יעוץ    
המרכזית תוועדת הבחירוידיעת דינים הרלוונטיים לתחומי אחריותו של    

 כושר הבעה בכתב ובעל פה ברמה גבוהה מאד  כושר עבודה בצוות 
 ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית 

 

רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין, לרבות מי שחברותו מוגבלת בהתאם   :רישיונות

  .1961-ב לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א52סעיף ל

מועמד שחברותו מוגבלת כאמור, יידרש להמציא אישור חברות בלשכת עורכי הדין (בתוקף) אם ייבחר 

  לתפקיד, וכתנאי לשיבוצו במשרה.

 

  סיווג פעילות מפלגתית
  
  
  

  לא ימונה לעובד הוועדה המרכזית, מי שיש לו זיקה אישית או עסקית למפלגה או לגורם בכיר 
  

  בה, מי שעוסק בפעילות פוליטית או בפעילות מפלגתית, חבר מפלגה, או מי שעסק בפעילות 
  

 כאמור או היה חבר במפלגה בחמש השנים שקדמו למועד הצגת המועמדות.
  

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

  -לעניין זה
 
 לא יראו השתתפות בהפגנה או בכינוס בעל אופי פוליטי, או הבעת עמדה פומבית בעניינים   .א
 

  פוליטיים כשלעצמן, כפעילות פוליטית.            
 
  לא יראוהו כחבר מפלגה.מי שלא שילם דמי חבר למפלגה ולא השתתף בפעילות במוסדותיה,    .ב
  

  

  קירבה משפחתית
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  –לא יועסק עובד אם 

  קרוב משפחתו הוא עובד של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת או של ועדת הבחירות   )1(

  האזורית בה הוא מבקש להיות מועסק;            

  ההעסקה עשויה להביא ליחסי כפיפות או לקשרי עבודה בינו לבין קרוב משפחה שלו;  )2(

  ההעסקה עשויה להביא לניגוד עניינים בשל קרבת משפחה לעובד אחר;  )3(

הוא קרוב משפחה של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית או של יושב ראש ועדת הבחירות   )4(

אזורית, של ממלא מקומו, של חבר בוועדת הבחירות המרכזית או בוועדת בחירות אזורית או של שר 

  תפקיד בכיר במפלגה.או של חבר הכנסת או של בעל 

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 קרבה משפחתית חורגת או הנוצרת עקב אימוץ.

  
  

  הערות
  

עדה לא תדון במועמדות של מי שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוו - 
 .כבעל תפקיד למשרה הנדונה המועמד ראוי לשמש

 ביטחוניות, בחינת  מובהר כי שיבוץ המועמד אשר ייבחר ככשיר למשרה מותנה בעמידה בבדיקות
מתקשרת ועדת הבחירות ובדיקת ניגוד עניינים, לרבות זיקה למפלגות ולגורמים אחרים עימם 

 קיומה של קרבת משפחה בהתאם לכללים החלים על עובדי ועדת הבחירות. 

  שעות העבודה המקובלות בוועדה במהלך מערכת הבחירות ופרק זמן נוסף אחריה, הינן כמפורט
 להלן:

  'ומעבר לכך. 18.00-עד  8.00ה' בין –בימים א 

  13.00 עד 8.00ביום ו' וערבי חג, בין השעות  

 שעות העבודה יהיו אף מעבר לאמור במידת הצורך. 

 או על משאל  דית לתפקיד מיד עם ההכרזה על בחירותיעל המועמדים להיות זמינים לכניסה מ
 . עם, לפי העניין

  
  

  
  


