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 , שלום למחפשי העבודה
 

 מכרז לגיוס סוקרי שטח ברחבי הארץ. 26.12.2021-בהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה 
 

–באמצעות מחשב נייד, לצורך קבלת נתונים חברתיים  1מדובר בביצוע ראיונות פנים אל פנים בבתי המשפחות
 .בשבוע משמרות 4-בות לנדרשת התחיי. 16:00-21:00בין  סקרים הנערכים בשעות אחה"צ והערבה .כלכליים

 
 העובדים מועסקים כעובדי מדינה בסולם שכר כולל ומשכורתם תשולם להם לפי שעות העבודה בפועל.

, 20%ועליו חלה תוספת של עבודה במשמרת שניה )בהתקיים תנאי הזכאות( של ₪  34.02שכר הבסיס הוא 
  ₪. 40.82שעבורה השכר הוא 

 
העבודה מחייבת ניידות רבה ברכב וברגל. יינתן יתרון למי שיעמוד לרשותו רכב לצרכי העבודה. החזר הוצאות 

מי שלא עומד רכב לרשותו החזר לק"מ. ל₪  1.40נסיעה בהתאם למס' ק"מ המבוצעים לצרכי פקידה, בגובה 
 חודשי. –הנסיעות הוא עד תקרה של חופשי 

 
העובדים יזכו לכל הזכויות הסוציאליות המחויבות בחוק ובתקנות החשב הכללי כגון: קרן פנסיה, קרן 

 השתלמות, קצובת הבראה וקצובת ביגוד, וזאת בהתאם להיקף המשרה שלהם.
 

יכולים מקבלי ההחלטות במדינת ישראל לעשות זאת על  המשרה מלאת אתגר וענין אשר באמצעותה
 בסיס עובדות.

 
: באתר הלמ"ס , תאור התפקיד ותנאי ההעסקה והשכרעל המכרזיםמפורט מידע 

https://www.cbs.gov.il/he/Pages/sokrim.aspx 
 
את מספר למעלה יש להזין בצד ימין . בדף שיפתח לאתר נציבות שירות המדינהתוך האתר תופנו לקישור ב

להגיע לגלול שמאלה כדי כשהמכרז יופיע יש , לחוץ "חפש משרה"ול שבחרתם להגיש בו מועמדות המכרז
לצרף כנספחים קורות חיים בעברית ותעודת השכלה המעידה על תום  חובה .ולמלא את הנדרשה" הגש"ללחצן 

 שנות לימוד לפחות. 12

 
 :העבודה מוצעת 

 
  תגם רוסי ים)יינתן יתרון למי שדובר בשפה העברית נותלראיו בכל רחבי הארץ ית המדינהכלל אוכלוסיל *

 .(או אמהרית   

 . בערביתנות לראיו נגבבירושלים ובעיירות הבדואים בה הערבית בצפון, ילאוכלוסימכרזים ייעודיים  *

 ירושלים.ב  66* באתר הלמ"ס מוצעות מספר משרות במרכז האיסוף הטלפוני ברח' כנפי נשרים 
 

 . 9/1/2022ניתן להגיש מועמדות עד 
 

 להשאיר הודעה(ניתן  9:00-15:00)בין  02-6592628לשאלות וסיוע ניתן ליצור עמי קשר בטלפון 
 
 
 

 בתודה מראש ובהצלחה למועמדים!
  

 יואל דומב
 ראש תחום

 אגף בכיר סקרים | מטה אגף סקרים
 yoeld@cbs.gov.il | 2926592-02.פקס | 6592628-02' טל
 

  שנייה מחשבה לפני הדפסה, לשמירה על איכות הסביבה

 

 

                                                           
אם יחול שינוי במדיניות עקב התפשטות מחודשת של מחלת הקורונה נפעל בהתאם להנחיות משרד הבריאות )למשל:  1

 הסוקרים בטלפון ולא בבתי המשפחות( ראיון מבתי 

https://www.cbs.gov.il/he/Pages/sokrim.aspx
mailto:yoeld@cbs.gov.il

