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" ...החוק הקדיש לבחירות יום אחד בלבד .אין גם חזרה כללית .ואיננו יכולים להתיר
לעצמנו להיכשל  .עשינו ונעשה כדי שנצליח במשימה שהוטלה עלינו ,וכלל שהבנתי
מגעת עשינו בעבר כדין וכהלכה ואנו מקווים לעשות כן גם לעתיד לבוא ".
(כב' הש' מ .חשין יו"ר ועדת הבחירות לכנסת ה –  16ולראשות הממשלה ,מתוך החלטה
בדבר הגבלת איוש ועדות קלפי ע"י עובדי ציבור מ יום ) 27.11.2002
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דבר המנהלת הכללית
אנ י מתכבדת להציג בפניכם את הדוח השנתי אשר סוקר את פעילותה הענ פה של ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת  ,זאת במסגרת הוראות חוק חופש המידע ,התש נ "ח ( 1998 -להלן" :החוק").
ועדת הבחירות המרכזית ,אמונה על ארגון וביצוע הבחירות הכלליות לכנסת .ה ו ועדה טומנת בחובה מידע
רחב  ,במג וון תחומים  ,ה מתכנסים תחת מטריית מערכת הבחירות.
הו ו עדה משקיעה משאבים ומאמצים רבים על מנת שערך השקיפות יהא ערך עליון .גם השנה פעלה
ה ו ועדה בשקיפות מלאה ובמאמץ לשתף את הציבור בעשייתה ,בהתאם ל הוראות ה חוק.
בסיס קיומו של משטר דמוקרטי נעוץ ביום הבחירות לכנסת ,יום אשר מהווה את שיאו של ההליך
הדמוקרטי.
יום הבחירות הוא יום בו כל א זרחית ואזרח נקראים לממש את זכות היסוד המוקנית להם ב " השמעת
קולם " ,לעיצוב דמותה של מדינת ישראל לשנים הבאות.
נוכח החשיבות הרבה של יום הבחירות ,קיים הצורך והחשיבות בניהול מערכת הבחירות באופן מקצועי,
איכותי ,יעיל ,תקין ושקוף של כלל תהליכי העבודה ב ו ועדת הבחירות המרכזית יצו י ין  ,כי תהליכים אלו
מתקיימים הן בתקופת שיגרה והן בתקופת בחירות.
חזונה של ועדת הבחירות ה מרכזית הינו לעשות ככל הניתן לביצורה של הדמוקרטיה הישראלית ,
באמצעות מתן ביטוי לרצון הבוחר וזאת  ,תוך ביצוע ההליך הדמוקרטי באופן המיטבי .
ועדת הבחירות המרכזית חרטה על דגלה שקיפות כערך עליון ו הציבה ל עצמה יעדים בהגברת השקיפות
והנגשת מידע לציבור כחלק אינטגרלי מעבודתה .לא בכדי זכתה הו ו עדה בדירוג הגבוה ביותר מבין כלל
הגופים אשר נבדקו בשנת  2014על ידי עמותת שקיפות בינ"ל – ישראל.
בהזדמנות זאת ,ברצוני להודות לעוסקים במלאכה ,עובדות ועובדי ה ו ועדה ,האמונים על העשייה הרבה ,
ומאחלת להם הצלחה ר בה בהתמודדות עם האתגרים המונחים לפתחנו ובהמשך עשייה מבורכת .אני
מזמינה את הציבור הרחב לעיין בדוח להלן ומתחייבת בזאת כי ה ו ועדה תמשיך במלאכתה בשיפור קידום
השקיפות והנגשת המידע לציבור .
אורלי עדס

המנהלת הכללית
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אודות הוועדה
חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט ( 1969 -להלן  " :חוק הבחירות " ) ,קובע את ההסדרים
הנדרשים לביצוע בחירות דמוקרטיות במדינת ישראל ,בהתאם להסדרים החוקתיים כפ י שנקבעו בחוק -
יסוד :הכנסת (להל ן " :חוק היסוד " ).
ועדת הבחירות היא ועדה קבועה ותפקידה המרכזי הוא ארגון וביצוע הבחירות לכנסת ומשאל עם .
למעשה  ,הוועדה היא המוציאה לפועל של משימת הבחירות ,משימה לאומית ראשונה במעלה ,שהינה
מנשמת אפה של הדמוקרטיה .אומנם ,המשימה הינה משימה חולפת ,אך עליה להתבצע ביעילות
ובמקצועיות רבה ,שכן ,יום הבחירות מהווה את שיאו של התהליך הדמוקרטי במדינת ישראל ,יום בו
אין להיכשל ואין כל אפשרות למקצה שיפורים או למועד ב'.
בהתאם להוראות חוק הבחירות ,מוקמת מליאת הוועדה תוך  60יום מיום כינוסה של כנסת חדשה .
בוועדת הבחירות מכהנים חברים מטעם כל הסיעות  ,באופן יחסי לגודלן בכנסת .בראש הוועדה מכהן
שופט בית המשפט העליון .כיום  ,בוועדת הבחירות לכנסת ה –  , 21יש  30חברים וכיושב  -ראש מכהן
המשנה לנשיאת בית המשפט העליון  ,כב' השופט חנן מלצר .
ליושב ראש הוועדה המרכזית ארבעה סגנים מארבע הסיעות הגדולות של הכנסת .ועדת הכנסת רשאית
להגדיל מספר זה עד לשמונה ,והיא אף קובעת מא לו סיעות יהיו הסגנים הנוספים .בוועדה הנוכחית יש
ליושב ראש הוועדה שבעה סגנים מהסיעות :ליכוד ,הבית היהודי ,יש עתיד ,המחנה הציוני ,הרשימה
המשותפת ,ישראל ביתנו וש"ס.
ב ו ו עדת הבחירות המרכזית פועל בקביע ות סגל מקצועי מצומצם של כ  27 -עובדים ,המועסקים ב היקפי
משרה שונים  :חלק מהעובדים מועסקים במשרות מלאות ,חלקם ב חלקיות משרה וחלקם לפי שעות.
בראש ה מטה עומדת מנכ"לית ועדת הבחירות ,עו"ד אורלי עדס.
ארגון וביצוע הבחירות לכנסת הינו המבצע האזרחי הגדול במדינה ,מבצע הטומן בחובו מטלות
לוגיסטיות  ,ארגוניות וחוקיות מהמורכבות ו המסובכות ביותר .בתוך  90ימים נדרשת ועדת הבחירות,
בין היתר ,להקמת כ  11,000 -ועדות קלפי ברחבי הארץ  ,לגי ו ס כ  50,000 -עובדים (המועסקים ביום
הבחירות) והכשרתם – והכל  ,במועדים קצובים ודוחקים ה קבועים בחוק ,ו אשר כמעט אין כל אפשרות
לסטות מהם .לפיכך ,מייד עם ההכרזה על מועד הבחירות לכנסת ,מורחב מטה הוועדה המרכזית והמרכז
הלוגיסטי ומוקמות " ,יש מאין" 19 ,ו עדות בחירות אזוריות ברחבי הארץ  .בראש כל ועדה אזורית מכהן
שופט בית משפט מחוזי או שופט בית משפט שלום ,והרכבה הסיעת י של הוועדה האזורית זהה להרכבה
הסיעתי של הוועדה המרכזית .לצד כל ועדה אזורית פועל במשך כ  3 -חודשים סגל מקצועי אשר מגוייס
לתקופה זו.
ו עדת הבחירות מונחית משיקולים ענייני י ם ומקצועיים בלבד  ,במטרה אחת ויחי דה – לבצע את המטלה
המוטלת עליה על הצד הטוב ביותר.
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לעניין זה יפים דבריו של כב' השופט מישאל חשין ז"ל  ,יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה 16 -
ולראש הממשלה:

"זה תפקידה העיקרי של ועדת הבחירות המרכזית ושל הגופים המרכיבים אותה
– יושב ראש הוועדה ,הנשיאות ,מנכ"ל הוועדה וכל העובדים האחרים :להבטיח
ולוודא כי הבחירות לכנסת תבוצענה כהלכה ועל פי חוק .זה הפרימאט .זה עמוד
האש ,זה עמוד הענן המנחים אותנו הדרך לילה ויום .כל שאר שיקולים – חשובים
ונעלים ככל שיהיו – נדחקים אל השוליים .החוק הקדיש לבחירות יום אחד בלבד.
אין גם חזרה כללית .ואיננו יכולים להתיר לעצמנו להיכשל .עשינו ונעשה כדי
שנצליח במשימה שהוטלה עלינו ,וכלל שהבנתי מגעת עשינו בעבר כדין וכהלכה
ואנו מקווים לעשות כן גם לעתיד לבוא"( .מתוך החלטה בדבר הגבלת איוש ועדות
קלפי ע"י עובדי ציבור מיום .)27.11.2002
מועד הבחירות לכנסת אומנם נקבע לפי חוק היסוד ,אולם ,הואיל ובעשורים האחרונים הוקדמו רוב
מועדי הבחירות  ,לא ניתן לקבוע בוודאות את מרווח הזמן אשר נתון לוו עדת הבחירות בין מערכת בחירות
אחת למערכת לבחירות שנייה  ,שכן ,כמעט בכל מועד היא עלולה להתבשר על הקדמת מועד הבחירות ועל
כניסה לתקופת בחירות .לכן ,נדרשת הוועדה להיות ערוכה לבחירות בכל עת.
למעשה ,ניתן להמשיל א ת הוועדה ליחידת מילואים מובחרת שנדרשת להיות ערוכה למלחמה בכל עת,
כאשר יודעת היא ש " המלחמה " הנוגעת לה ,תמיד תהיה "מעבר לפינה".
בכדי להגיע לשיא ההליך הדמוקרטי  ,נדרשת הוועדה להכנות מרובות בה ליך רב  -שלבי ורב  -שנתי מורכב,
אשר מתחיל מ י י ד בתום מערכת הבחירות לכנסת ,ונמשך על פני כל התקופה השוטפת העומדת לרשות
הוועדה עד ל"תקופת הבחירות" הבאה .
במהלך השנים שבין בחירות לבחירות עוסקים יושב  -ראש הוועדה ,חבריה והסגל המקצועי הקבוע,
בבניית התשתית הבסיסית לקיום הבחירות ,נדבך על גבי נדבך ,וזאת באין ספור מישורים.
תכליתה של הפעילות והעשייה – אחת היא :קיום הבחירות הלכה למעשה באופן המיטבי ,היעיל ,התקין
והראוי ביותר ,שיאפשר לכל אזרח לממש את זכותו להצביע ,תוך קיום עקרונות היסוד של שיטת
הבחירות בישראל.
במהלך השנ ים חל גידול ניכר בהיקף פעילותה של הוועדה ,בתחומי אחריותה ,באופי עבודתה ובמגוון
התחומים בהם היא עוסקת ,זאת בין היתר :בשל הגידול הטבעי במספר הבוחרים לכנסת; הגידול במספר
הקלפיות; מגמת הנגשת ההצבעה למירב הבוחרים בחברה הישראלית ; התמקדות בתהליכים מורכבים
של הפקת לקחים; הגשת הצעות לתיקוני חקיקה בדיני הבחירות ויוזמות רבות לרפורמות שונות ושיפור
התהליכים.
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להלן מספר נתונים עיקריים מהבחירות לכנסת ה  , 20 -אשר התקיימו ביום : 17.3.2015
 מספר בעלי זכות בחירה 5,881,696 - מספר מצביעים בפועל 4,254,738 - שיעור ההצבעה בפועל 72.3% -(לעומת  67.8%בבחירות לכנסת ה  19 -ו  64.7% -בבחירות לכנסת ה ) 18 -
 סה"כ קלפיות ברחבי הארץ  , 10,372 -מתוכן 10,119 :קלפיות רגיל ות 196קלפיות בבתי חולים
 57קלפיות בבתי סוהר ובתי מעצר
 בנוסף  ,התקיימה ההצבעה גם ב  98 -נציגו יו ת ישראל ברחבי העולם מבין סה"כ הקלפיות האמורות  2,693 ,קלפיות היו נגישות למוגבלים בניידות (כיום כבר י ש קרוב ל - 4,000קלפיות נגישות).
ועדת הבחירות המרכזית  -מבנה ארגוני :

יושב ראש ועדת
הבחירות

המנהלת הכללית

אגף הדרכה

אגף מינהל
ומשאבי אנוש

אגף מיקום
קלפיות
וספירת קולות

אגף מערכות
מידע

מרכז מבצעי
לוגיסטי

לשכה
משפטית

ביקורת פנים

חשבות
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(תחומי אחריות ,בעלי תפקידים ו בכירים)

סמנכ"ל לניהול הון אנושי ,מי נהל ותפקידים מיוחדים
מר עוזי יצחקי ,סמנכ"ל לניהול הון אנושי  ,מינהל ותפקידים מיוחדים
רקע ותחומי אחר יות
רקע כללי:
סמנכ"ל לניהול ההון האנושי ,למינהל ותפקידים מיוחדים ממונה על מספר תחומי פעילות בוועדת
הבחירות המרכזית:
 ניהול ההון האנושי – באמצעות אגף משאבי אנוש האחראי על טיפול בכל נושא הפרט והתקן ,ובכלל זה גיוס
עובדים ,ניהול מכרזים ,כתיבת תיאורי תפקיד ,עדכוני תקנים ,דרגות ,טיפול בשעות נוספות ,כוננויות ,החזר
אש"ל וכו' .כמו כן ,תכנון אסטרטגי של מערך ההון האנושי ,המבנה הארגוני והתקינה.
 מינהל – אחריות על תחומי המינהל ,לרבות ריכוז וכתיבת נהלי הוועדה בתחומי המינהל.
 תפקידים מיוחדים – ריכוז משימות שוטפות ואד הוק על פי הנחיית המנהלת הכללית ,ובכלל זה מיזמים
לשיפור השירות לציבור ,שדרוג תהליכי עבודה פנימיים וקידום החדשנות בוועדה.
תחומי אחריות בתקופה השוטפת :
בתקופת השגרה אחראי על ניהול ההון האנושי הכולל את תחום משאבי אנוש בשוטף וה י ערכות לבחירות.
כמו כן באחריותו תחום ה מינהל ה שוטף  ,לרבות ה י ערכות כוללת לתקופת הבחירות .בנוסף אחראי על
ריכוז ומעקב אחר תכניות עבודה של כלל האגפים ,טיפול בבקשות ובדוחות על פי חוק חופש המידע  ,וכן
על ריכוז משימות שוטפות וחד פעמיות .
תחומי אחריות נוספים בתקופת הבחירות:
בתקופת בחירות נושא בתחומי אחריות נוספים :גיוס וקליטת ע ובדי תקופת הבחירות ויום הבחירות ,
טיפול ב ענייני העובדים במטה המרכזי ובוועדות האזוריות  ,וכן ב תחו ם ההסעדה במטה הוועדה ובוועדות
האזוריות בתקופת הבחירות וביום הבחירות .
עיקרי הפעילות לשנה החולפת:


יישום המלצות הוועדה לבחינת שכר עובדי ועדת הבחירות (הוועדה בראשות מר אילן לוין)



יישום המלצות הוועדה הציבורית לבחינת גיוס כח אדם לוועדת הבחירות



כתיבת נהלים מעודכנים לגיוס והעסקת עובדים בתקופת הבחירות.



פרסום הליכים תחרותיים להקמת מאגרים לבעלי תפקידים שונים אשר יועסקו בתקופת הבחירות.



קידום הליך מכרזי לבחירת ספקים להסעדה ביום הבחירות ובהדרכות המזכירים.



קידום פיתוח המערכת הממוחשבת שתשמש לגיוס ,קליטה ,מיון ,הכשרה והשמה של מזכירי ועדות קלפי
וועדות הקבלה .
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ליווי הליך מכרזי לבחירת ספק להקמת מרכז שירות טלפוני לתמיכה בכל תחומי פעילות הוועדה בתקופת
הבחירות.



ליווי הליך מכרזי לבחירת ספק להכשרת והעסקת מתאמי מחשוב לתקופת הבחירות.

עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית:


השלמת יישום המלצות ועדת השכר.



השלמת יישום המלצות הוועדה הציבורית לבחינת גיוס כח האדם.



הפעלת המערכת הממוחשבת לגיוס והכשרת מזכירים ,כמערכת מבצעית.



סיום ההליך לבחירת ספק להקמת והפעלת מרכז השליטה (משל"ט) ביום הבחירות.



גיבוש ואישור סופי של תכנית ההכשרה למתאמי המחשוב.



השלמת הקמת הבסיס להפעלת מרכז השירות הטלפוני.
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מבקר פנים
עו"ד רו"ח עלאא ריאן ,מבקר פנים
רקע ותחומי אחראיות
רקע כללי:
המבקר הפנימי מבצע את הביקורת הפנימית בוועדת הבחירות .הביקורת נועדה לבחון את התנהלות
הארגון ,ולב דוק האם יעדי הארגון מושגים באופן יעיל ,תוך שמירה ע ל הנהלים ועל כספי הציבור  .המבקר
הפנימי בודק  ,בין היתר ,האם פעולות ועדת הבחירות ופעולות בעלי התפקידים השונים  ,תק ינות מהיבט
השמירה על הוראות החוק ,הניהול הת קין ,טוהר המידות ,הח סכון והיעילות ,והאם הן מועילות להשגת
היעדים שנקבעו להן.
תחומי אחריות בתקופה השוטפת :
מבקר הפנים אחראי על עריכת ביקורת פנימית בהתאם להוראות חוק הביקורת הפנימית ולעקרונות
ולכללי הביקורת הפנימית .כמו כן ,מבצע בדיקות מיוחדות בנושאים שו נים ,על פי הנחיית המנהלת
הכללית .עוד אחראי מבקר הפנים על ניהול הקשר עם משרד מבקר המדינה ,אגף הפיקוח הכללי במשרד
ראש הממשלה וגורמים אחרים  ,בנושאים הקשורים ב דוח מבקר המדינה .
תחומי אחריות נוספים בתקופת הבחירות:
בתקופת בחירות ,אחראי המבקר על עריכת ה ביקורת הפנימית ,הן במטה הוועדה המרכזית במשכן
הכנסת ,על אגפיה השונים ו הן ב  19 -ועדות הבחירות האזוריות הפרוסות ברחבי הארץ .על המבקר לבחון
את פעילות הוועדה בכל תקופת הבחירות אשר מתנקזת לשיאה ביום הבחירות עצמו.
עיקרי הפעילויות לשנה החולפת:


טיפול בעובדים אשר חרגו מהוראות נוהל העסקה ב"קרבה משפחתית"



דוח ביקורת בנושא מחשוב – איסוף מידע וניתוח

עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית:


הגשת דוח ביקורת בנושא מחשוב



הגשת דוח ביקורת בנושא העסקת עובדים במשרות חלקיות במטה הוועדה



ביצוע ביקורת בזמן אמת על הטמעת מערכת "גיל" לגיוס והכשרת מזכירי ועדות קלפי.
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הלשכה המשפטית
עו"ד דין ליבנה ,היועץ המשפטי
רקע ותחומי אחר יות
רקע כללי:
הלשכה המשפטית מופקד ת על מתן ייעוץ משפטי לווע ד ת הבחירות  ,ע ל בעלי התפקידים השונים שבה,
יחידותיה ומוסדותיה השונים  ,בתחומי פעילות ה השונים והמגוונים  ,ובביצוע תפקידיה בהתאם לחוק,
המינהל התקין וההנחיות המחייבות.
תחומי אחריות בתקופה השוטפת :
הייעוץ המשפטי וחוות הדעת ניתנים בסוגיות משפטיות שונות  ,לרבות בתחומים הבאים :דיני הבחירות
לכנסת ,המשפט המי נהלי ודיני השירות הציבורי ,יחסי העבודה ,דיני המכרזים ו הליכי החקיקה הראשית
וחקיקת המשנה  .כמו כן מרכזת הלשכה המשפטית את החומר הקשור לסוגיות והליכים משפטיים בהם
מעורבת הוועדה  ,מיי צגת את הוועדה בערכאות שיפוטיות ו מרכזת את הקשר בין פרקליטות המדינה ובתי
המשפט  ,לבין הו ועדה ועובדיה  .הלשכה המשפטית מ נסחת הצעות לתיקוני חוקים וחקיקת משנה בתחום
הבחירות לכנסת  ,ו את עמדת הוועדה לגבי הצעות חוק פרטיות והצעות חוק ממשלתיות ו מלווה את הליך
החקיקה  .כמו כן ,היועץ המשפטי לוועדה מסייע בידי יושב ראש הוועדה המרכזית ,ממלא מקומו ויושבי
ראש וע דות הבחירות האזוריות בהפעלת סמכויותיהם השיפוטיות בענייני תעמולת בחירות .
תחומי אחריות נוספים בתקופת הבחירות:
בתקופת הבחירות אחראית הלשכה המשפטית גם על מתן י י עוץ משפטי לוועדות הבחירות האזוריות
בתחומי פעילותן השונים ובביצוע תפקידיהן בהתאם לחוק ,המינהל התקין וההנחיות המחייבות.
עיקרי הפעילות לשנה החולפת:


תיקוני חקיקה ותקנות שונות ,וביניהם :תיקון פרוטוקול ועדת הקלפי והמסמכים הנלווים לו ;
החלפות בוועדות קלפי בין אזורי בחירות והתקנת כללי הבחירות לכנסת ; איזון קלפיות ועוד.



ליווי א פיון ופיתוח ה מ ערכת הממוחשבת לגיוס ,מיון ו הכשר ה של בעלי תפקידים בוועדות הקלפי
בהיבטים משפטיים.



טיפול ,ל ניתוב בקשות לצווי מניעה שהוגשו ליושב ראש הוועדה המרכזית וליושב י ראש ועדות
הבחירות האזוריות בהתאם לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) ,התשי"ט  , 1959 -לרבות הכנת חוות
דעת (על  -פי הנדרש) ,במסגרת הבחירות לרשויות המקומיות.



פרסום דוח ה וועדה הציבורית לבחינת חוק הבחירות (דרכי תעמולה)  ,וייצוג הוועדה בדיוני ועדת
החוקה ,חוק ומשפט של הכנסת ,בהצעת החוק שהוגשה בעקבות הדוח.



מתן ייעוץ משפטי ,ניסוח ועבודה על מכרזי רכש ושירותים שונים.
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עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית:


עריכת תבנית חדשה למכרזים ,הליכי רכש ותיחור.



עריכת חוזי עבודה חדשים לעובדים לפי שעות בוועדה.



ליווי מכרזים והתקשרויות מתוכננות.



טיפול ,ניתוב והכנת חוות דעת (לפי הנדרש) על בקשות לצווי מניעה ש י וגשו ליושב ראש הוועדה
המרכזית וליושב י ראש ועדות הבחירות האזוריות בהתאם לחוק הב חירות (דרכי תעמולה) .



המשך ליווי וייצוג הוועדה בדיוני ועדת החוקה ,חוק ומשפט של הכנסת .בהצעת החוק לתיקון
חוק הבחירות (דרכי תעמו לה) .
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אגף חשבות
גב' יעל אליאב ,חשבת הוועדה
רו"ח רוני כהן ,סגן חשבת הוועדה
רקע כללי :
אגף החשבות עוסק בניהול הכספי של פעילות ועדת הבחירות על כל היבטיו השונים ,החל בתשלום שכרם
של עובדי המטה הקבוע של הוועדה ,וכלה בתשלום שכר לכ  900 -עובדי תקופת הבחירות ,וכ  45,000 -עובדי
יום הבחירות .אגף החשבות אמון על עריכת תקציב שנתי הן לשנה רגילה והן לשנת בחירות ,ו מבצע מעקב
ו פיקוח על ב י צועו .עו ד אחראי האגף על עריכת דוחות כספיים שנתיים ,רישום ואישור הזמנות וב י צוע
תשלומים לספקים ונותני שירותים ,על פי חוק ותקנות חובת מכרזים ,הוראות התכ"ם ,מכרזים מרכזיים
ומכרזי ועדת ה בחירות .כמו כן ,אחרא י אגף החשבות על כתיבת נהלים בכל הקשור לפיקוח ובקרה
חשבונאית ותקציבית וכן ביצוע הליכי תיחור שונים .
תחומי אחריות בתקופה השוטפת :
בתקופת הש י גרה אחראי אגף החשבות על ב י צוע ו מעקב תקציבי אחר כל סעיפי התקציב ,ביצוע חישובים
ותשלום שכר לעובדי מטה הוועדה ,ועריכת תקצ יב שנתי .כמו כן ,עוסק האגף בעריכת דוחות כספיים,
רישום ואישור הזמנות ובצוע תשלומים לספקים ונותני שירותים ,רישום פעולות הנהלת חשבונות
במערכת מרכב "ה ,כתי בת נהלים הקשורים לבצוע תקציב ,ו פיקוח ובקרה חשבונאית ותקציבית.
תחומי אחריות נוספים בתקופת בחירות :
בתקופת ב חירות אחראי האגף ,בנוסף ,על עריכת תקציב בחירות מפורט ,ב יצוע מעקב תקציבי אחר כל
סעיפי תקציב הבחירות  ,ביצוע חישובים ותשלום שכר לעובדי תקופת הבחירות ולעובדי יום הבחירות ,
עריכת דוחות כספיים  ,ו השלמת נהלים הקשור ים לתקופת הבחירות ,על פי הצורך .בנוסף ,מנחה האגף
את בעלי התפקידים השונים במרכז המבצעי הלוגיסטי וב  19 -הוועדות האזוריות ,בכל הקשור להיבטים
הכספיים.
עיקרי הפעילות לשנה החולפת:


יישום והטמעת דוח הוועדה הציבורית לבחינת שכר עובדי ועדת הבחירות.



הטמעת מערכת לניהול ביטוחי רכב ,מכסות ק"מ ,ומערכת פיצויים חדשה במחלקת משכורות .



הטמעת תוכנת קוונטו בדוחות הכספיים .



הכנת הצעת תקציב לשנת  ( 2019שנת בחירות ) .



עריכת דוחות כספיים מבוקרים לשנת . 2016



ביצוע בקרה כספית שוטפת – תקינות רישום ההוצאות לפי מרכזי קרנות ,בקרה על ניצול
התקציב ,בקרה על רישומי רכוש קבוע – חישוב פחת ,סגירת רישומים מול מס הכנסה וב י טוח
לאומי.



השלמת כתיבת נ הלי אגף החשבות ל תקופת בחירות ולתקופת הש י גרה.
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עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית:


שדרוג ה ממשקים בין מערכת המחשוב של ועדת הבחירות למערכת " , "pay & rollויצירת ממשק
בין מערכת המחשוב למערכת " משכית " .



הטמעת מערכות ב אגף ה חשבות  -מערכת  GRCלהרשאות ,וניהול קניון דיגיטלי.



פיקוח תקציבי על ידי פת יחת תתי סעיפים תקציביים ,ל סעיפי תקציב מורכבים ,שינוהלו בתתי
מרכזי קרנות.



עריכת דוחות כספיים מבוקרים לשנת . 2017



המשך הטמעת דירוג השכ ר החדש על פי דוח הועדה הציבורית לבחינת שכר עובדי ועדת הבחירות .
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אגף מיקום קלפיות וספירת קולות
מר נסים אליאסף  ,ראש אגף מיקום קלפיות וספירת קולות

רקע כללי:
תפקידיו העיקריים של האגף הינם ,איתור ובדיקה של אתרים להצבת הקלפיות ברחבי הארץ ובפרט,
איתור מקומות מתאימים להצבת קלפיות המתאימות למוגבלים בניידות .כמו כן  ,אחראי האגף על ארגון
וביצוע המבצע המורכב של ספירת קולות המצביעים אשר הצביעו באמצעות מעטפות חיצוניות (חי ילים,
מוגבלים בניידות ,בעלי תפקידים וכו').
תחומי אחריות בתקופה השוטפת :
עיקר אחריותו של אגף מיקום קלפיות וספירת קולות בתקופה שבין מערכות הבחירות הינה איתור,
בדיקה ואישור של אתרים להצבת קלפיות ברחבי הארץ ,ובעיקר איתור מקומות להצבת קלפיות
המתאימות למוגבלים בניידות ,ואיתור מבנים מתאימים להצבת קלפיות נוספות בישובים ואזורים
מתפתחים .צוות האגף מבצע סיורים בכל רחבי הארץ בשיתוף ובתיאום עם נציגי הרשויות המקומיות
והמועצות האזוריות .כמו כן ,פועל האגף להצבת קלפיות בבתי אבות ו בבתי דיור מוגן ,לצורך הנגשת
ההצבעה עבור אוכ לוסיית הגיל השלישי.
האגף פועל לבחינת ויישום המלצות להפ קת לקחים מהבחירות לכנס ת ומדוחות מבקר המדינה בנושא ,
מיקום קלפיות ובנושא ספירת קולות המצביעים במעטפות החיצוניות.
תחומי אחריות נוספים בתקופת הבחירות:
בתקופת הבחירות לכנסת מגביר האגף את פעילותו לאיתור מקו מות לקלפיות בכלל ,ולקלפיות נגישות
בפרט .ומנחה את  19ועדות הבחירות האזוריות בכל הקשור למיקום הקלפיות .בנוסף ,אחראי האגף
בתקופת בחירות על ארגון וביצוע ה מבצע המורכב של ספירת קולות המצביעים באמצעות מעטפות
חיצוניות (חיילי צה"ל ,שליחים בחו"ל ,מוגבלים בניידות ,מאושפזים בבתי חולים ,אסירים ועצירים) .
המבצע הוא מבצע מורכב ורגיש באופן מיוחד ,בו מועסקים למעלה מ  2,500 -עובדים במהלך היומיים
שלאחר יום הבחירות .בבחירות לכנסת ה  20 -נבדקו ונספרו במסגרת מבצע זה כ  218,000 -מעטפות
הצבעה.
עיקרי הפעילות לשנה החולפת:


בדיקת מקומות קלפי – בוצעו כ  290 -סיורים ברחבי הארץ בהתאם לתכנית העבודה שהוכנה.



ביצוע הפעולות הנדרשות ליישום מכרז סריקת טפסי סימון המצביעים עבור הצלבת המעטפות
החיצוניות (טופס  ) 1000באופן מבוזר בוועדות האזוריות (חלף סריקה מרוכזת בוועדה המרכזית).



אפיון תיקוני תוכנה במערכת בנושא קלפיות – ביצוע הפעולות הנדרשות ליישום תיקון חקיקה
בנושא איזון מספר הבוחרים בקלפיות בריכוזים בהם קלפיות עם הפרשים של למעלה מ 100 -
בעלי זכות הבחירה בכל קלפי .



ביצוע תיקוני תוכנה במערכת הממוחשבת בכל הקשור לניהול מפת הקלפיות וספירת קולות
המצביעים במעטפות כפולות.
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ביצוע הפעולות הנדרשות ל יישום ההחלטה להדפיס אלפו ן הצבעה אחד לקלפי מצרפת ולקלפי /ות
המצורפות.



אפיון דרישות לשדרוג המערכת הממוחשבת בכל הקשור למיקום קלפיות וספירת קולות
המצביעים במעטפות כפולות.

עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית:
 בדיקת מקומות קלפי – ביצוע סיור ים ב ריכוזים בהם מוצבות קלפיות  ,על פי תכנית עבודה .כתוצאה
מסיורים אלו עלה מספר הקלפיות הנגישות ל  3,878 -קלפיות נגישות .
 המשך אפיון תיקוני תוכנה בנושא קלפיות – המשך ביצוע הפעולות הנדרשות ליישום הוראות
החקיקה ל איזון מספר הבוחרים בקלפיות בריכוזים בהם יש מספר קלפיות עם הפרשים של
 150/200ב מספר בעלי זכות הבחירה בכל קלפי .
 ביצוע תיקוני תוכנה במערכת הממוחשבת בכל הקשור לניהול מפת הקלפיות וספירת קולות
המצביעים במעטפות כפולות.
 היערכות מיוחדת למקרה של משאל עם  -בשל השוני במספר המצביעים המקסימלי בכל קלפי
במשאל עם ,נדרש האגף למציאת פתרון טכנולוגי לקלפיות משאל עם ,תוך צמצום עלויות (במשאל
עם רשומים בכל קלפי עד  650בעלי זכות בחירה לעומת עד  800בבחירות לכנסת).
 השתתפות בצוות של העברת תוצרי יום הבחירות מהוועדה האזורית לכנסת ולמרכז המבצע י
הלוגיסטי.
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(מבצעים ,מחשוב ותפעול)

מר לזר דודוביץ ,ראש אגף מבצעים ,מחשוב ותפעול
מר יוסי חמו  ,סגן ראש אגף מבצעים ,מחשוב ותפעול
רקע ותחומי אחראיות
רקע כללי:
התחום העיקרי עליו מופקד האגף הינו תחום המחשוב ה מתייחס לאחריות האגף למתן מכלול שירותי
טכנולוגיות המידע והמחשוב של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת .
ה תחום השני הינו תחום המבצעים והתפעול  ,ה מתייחס לאחריות ביצוע מבצעים בתהליך הבחי רות,
המחייבים ריכוז מאמץ נקודתי .
תחומי אחריות בתקופה השוטפת :
בתקופת השגרה עוסק האגף בהכנת מערכות המידע של הוועדה להיערכות למימוש בתקופת הבחירות
עצמה ,לרבות  ,פרסום מכרזים ופיצוח מערכות המידע השונות .כמו כן עוס ק הא גף ב שיפור ושדרוג
מערכות המידע של הוועדה ,בעקבות תהליכים של הפקת לקחים מהבחירות הקודמות והטמעתם
במערכות המידע הקיימות  ,ובפית וח מערכות חדשות.
האגף יוזם תכניות רב  -שנתיות לפיתוח טכנולוגיות מידע ומחשוב ומיישם את תכנית העבודה השנתית,
תוך ראיה רחבה ובחינה מתמדת של צרכי המידע הניהולי והתפעולי של הוועדה ,בשיתוף פעולה רציף עם
ראשי האגפים בוועדה המרכזית ועם מנהלי הוועדות האזוריות .
ת חומי אחריות נוספים בתקופת הבחירות:
בתחום המחשוב ,אחריות אגף המחשוב כוללת הפעלה תקינה של כל מערכות המידע והמחשוב של
הוועדה ,הן בוועדה המרכזית והן בוועדות האזוריות.
בתחום המבצעים והתפעול אחראי האגף על מבצעים שונים במהלך הבחירות ,ובהם :מבצע הגשת
רשימות המועמ דים לכנסת ; מבצע ריכוז החומרים המגי עים מהקלפיות ומהוועדות האזוריות לכנסת,
בתום יום הבחירות  .כמו כן ,יחד עם האגף למיקום קלפיות וספירת קולות ,שותף האגף במבצע מבצע
קליטת נתוני המעטפות החיצוניות ו מבצע קליטת תוצאות ההצבעה של המעטפות החיצוניות.
עיקרי הפעילות לשנה החולפת:


ביצוע שינוים ,שיפורים שדרוגים והתאמות במערכת המידע הניהולית של ועדת הבחירות ,בעקבות הליך
הפקת לקחים ותיקוני חקיקה.



ביצוע שדרוג משמעותי של המערכת הממ וחשבת העוסקת בשיבוץ נציגי סיעות .



המשך פיתוח ותחזוקת אתר האינטרנט ,לרבות פיתוח יישומים שישפרו את הקשר עם הציבור .



פיתוח המערכת החדשה לגיוס והכשרת מזכירי ועדות ה קלפי ,באופן שישפר את תהליך הגיוס
עצמו והבקרה עליו ,כמו גם שיפור ברמת הידע וההכשרה של מזכירי ועדות הקלפי ,באמצעות
למידה מרחוק ( .) e-learning
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קידום פרוייקט סריקה ממוחשבת של חומרים הקשורים לפרוטוקול ועדת הקלפי וטופס סימון המצביעים
(טופס .)1000

עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית:


השלמת פיתוח מערכת הגיוס והלומדה והשלמת מודולים המתייחסים לתהליכים שלאחר יום הבחירות.



בדיקת הממשקים בין המערכות השונות.



התאמת מערכות המחשוב למסקנות דוח הוועדה הציבורית לבחינת שכר עובדי ועדת הבחירות.
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אגף הדרכה
מר יצחק חדד  ,ראש אגף הדרכה
כללי:
אגף ההדר כה בוועדת הבחירות המרכזית מנחה את מטה ועדת הבחירות המרכזית ואת הוועדות
האזוריות  ,בכל הכרוך בתהליך הכשרת והסמכת בעלי התפקידים השונים ב וועדות ה קלפי ומחוץ להן,
ל קיום הבחירות הלכה למעשה באופן המיטבי ,היעיל ,התקין והראוי ביותר ,שיאפשר לכל אזרח לממש
את זכותו להצביע ,תוך קיום עקרונות היסוד של שיטת הבחירות בישראל  .במסגרת זו אחראי האגף על
הדרכת  ,הכשרת  ,והסמכת מזכירי ועדות קלפי ,לרבות מזכירי ועדות קלפי בבתי חולים ובתי כלא ,חברי
ועדות קליט ה ומזכירי ועדות קלפי במבצע ספירת הקולות המיוחדים .
בשל ה גידול הטבעי במספר הבוחרים לכנס ת ,הגידול במספר הקלפיות  ,מגמת הנגשת ההצבעה למירב
הבוחרים בחברה הישראלית והטמעת מערכות טכנולוגיות חדשות  -מתמקד האגף בשיפור וייעול מערך
ההדרכה  ,הן בהיבט ה למידה ה עצמית והן בהיבט ה למידה ה פרונטאלית .
תחומי אחריות בתקופה השוטפת :
בתקופת השגרה ,אחראי האגף על ר י ענון מאגר המדריכים ו שימור והכשרת צוות ההדרכה .כמו כן  ,עוסק
האגף ב שיפור וייעול מערך ההדרכה  ,וזאת לאו ר תהליכים מורכבים של הפקת לקחים  ,תיקוני חקיקה
בדיני הבחירות ויוזמות רבות לרפורמות שונות ושיפור התהליכים.
בנוסף עוסק אגף ההדרכה ב בניית מ ערך ההדרכה הכולל כתיבת לומדות מיון ולומדות מק צועיות  ,כתיבת
שיעורים פרונטאליים ,כתיבת תדריכי ם לבעלי התפקידים בקלפיות ו הטמעת שינויי חקיקה במערך
ההדרכה .
תחומי אחריות נוספים בתקופת הבחירות:
בתקופת הבחירות אחראי האגף על כלל מערך ההדרכה ב ו ו ע דות האזוריות וב ו ועדה המרכזית  ,תוך שיבוץ
וה פעלת מדריכים באופן המיטבי ובהתאם לנהלים .צוות אגף ההדרכה פועל ל תיאום וש יבוץ מדריכים
לכלל סוגי ההדרכות  ,ובאמצעותם אחראי להדרכת כ –  15,000מזכירי ועדות הקלפי .האגף מפעיל צוות
מדריכי משוב  ,לבחינת איכו ת ובקרה של ההדרכות הפרונטאליות  ,ומפעיל מערך בקרה בקלפיות ביום
הבחירות  .בנוסף מסייע האגף בניהול מ רכז מידע ביום הבחירות .
עיקרי הפעילות לשנה החולפת:


פיתוח ועיצוב פרוטוקול מהלך ההצבעה וגליון ספירת קולות חדש לוועדות הקלפי.



ליווי ,פיתוח והטמעת מערכת הדרכה ממוחשב מרחוק ()e-learning



עדכון תדריכים לבעלי התפקידים השונים בעקבות תיקוני חקיקה.



השתתפות בתהליך הקמת מרכז המידע לתקופת הבחירות ,הכולל בניית מאגר שאלות להפעלת מוקד
התמיכה ,הן לבעלי התפקידים השונים והן לציבור הרחב.
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עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית:


השלמת תיקוף כלל הלומדות במערכת הממוחשבת לגיוס והכשרת המזכירים.



תיקוף ותיקון כלל התדריכים בהתאם לתיקוני החקיקה והעדכונים.



תיקון ותיקוף הפרוטוקולים ממהלך ההצבעה ,של ועדות הקלפי השונות.



חידוש ,שיפור ותיקוף מערך ההדרכה הפרונטאלי.



תחזוקת צוות משוב :ראיונות ,מפגשים והקמת צוותי עבודה .



תחזוקת צוות אגף ההדרכה בתקופת הבחירות ,פגישות הכרות וראיונות אישיים.



תחזוקת מאגר המדריכים – קיום יום הדרכה מרוכז



ליווי שוטף בהעלאה לאוויר של המערכת הממוחשבת לגיוס והכשרת המזכירים.



ליווי שוטף בבניית מרכז המידע והתמיכה ובניית מאגר שאלות ותרחישים לתקופת הבחירות.
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המרכז המבצעי הלוגיסטי
מר יוסי תורן  ,ראש אגף בכיר מרכז מבצעי לוגיסטי והיסעים
רקע ותחומי אחראיות
רקע כללי:
ועדת ה בחירות המרכזית מפעילה מרכז מבצעי לוגיסטי ( להלן " :ממ"ל " )  .תפקידו של הממ"ל הוא לדאוג
למוכנות הוועדה לבחירות ,בהיבט הלוגיסטי ,בכל עת .המרכז המבצעי הלוגיסטי הינו מתקן לוגיסטי
מתקדם ,ה כולל מערכות ,תשתיות וציוד לוגיסטי שנועדו לתקופת בחירות.
תחומי אחריות בתקופה השוטפת :
הממ"ל אחראי ל ביצוע כלל משימות הר כש ,אספקת ציוד ,ניהול מלאי  ,תחבורה ,תשתיות ,תקשורת,
בינוי ואחזקה ,וכן ,על התמיכה הלוגיסטית למטלות ומבצעים מיוחדים .בתקופת השגרה עוסק הממ"ל
ב רכש והצטיידות של כל ל ציוד הבחירות  ,וב הכנת תשתית של מכרזי מדף והתקשרויות עבור יתר
השירותים הנדרשים בתקופת בחירות  ,כגון :היסעים ,דיור ,תקשורת ,הובלות ,דפוס ,ציוד משרדי ועוד .
הממ"ל מרכז ומתאם את צרכי האגפים השונים בוועדת הבחירות  ,לרבות מתן מענה ופתרונות לדרישות
רכש לצורך יצירת ההתקשרויות ,אישורן  ,פיקוח על התקדמות הפרויקטים ,ועמידה בלוחות הזמנים
לאספקת הטובין.
תחומי אחריות נוספים בתקופת הבחירות:
עם ההכרזה על מועד ה בחירות ,פועל הממ"ל ל איתור דיור מתאים ואתרי דילוג עבור  19ועדות הבחירות
האזוריות ברחבי הארץ  ,לרבות ביצוע כל הנדרש להפעלתן :ריהוט הוועדות  ,הקמת מערכ ו ת התקשורת
בכל ועדה ותמיכה לוגיסטית בפעילות הוועדות .בתקופת הבחירות אחראי ה ממ"ל על אריזה של כ 11,000 -
ערכות קלפי מסוגים שונים ,ביניהן קלפיות רגילות ,קלפיות צה"ל ,קלפיות מיוחדות עבור מוגבלים
בניידות ,בתי סוהר ,בתי חולים ונציגויות בחו"ל ,תוך הקפדה על בקרת איכות והתאמה אבסולוטית של
ציוד הבחירות  .לצורך הפצת ציוד הבחירות למקומות הקלפי ברחבי הארץ ,מוקם מערך הובלות ב פריסה
ארצית  .בתום מערכת הבחירות אחראי הממ"ל על פירוק הוועדות האזוריות ,איסוף ,שינוע ומיון כל
הציוד ו תוצרי הבחירות .
כמו כן בתקופת הבחירות ,אחראי ראש הממ"ל על ארגון והקמת מערך היסעים בפריסה ארצית הכולל
מאות כלי רכב מסוגים שונים  ,לרבות כלי רכב ממוגני ירי ,לצורך היסעי ועדות קלפי וההיסעים של
הוועדות האזוריות .בנוסף אחראי הממ"ל על עריכת כל התיאומים הנדרשים אל מול כלל גורמי
התחבורה הציבורית במדינת ישראל  ,לצורך ביצוע ה סעת בוחרים הזכאים לצורך מימוש זכות הבחירה .
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עיקרי הפעילות לשנה החולפת:


בינוי תוספת למבנה הממ"ל.



שדרוג מערכות הביטחון.



שדרוג מערכות התראה וגילוי אש.



ביצוע פעילות להסדרת היסעי ועדות קלפי במסגרת מכרז היסעים של החשכ"ל.



אפיון ורכש של ציוד בחירות כגון :קלפיות ,מעטפות הצבעה חיצוניות ,נייר להדפסת פתקי הצבעה ,מתקני
ספירה ,ועוד.



תחזוקת הציוד והמערכות החיוניות של המרכז הלוגיסטי ברמת הכשירות והמוכנות הנדרשים בכל עת
לקיומן של בחירות.

עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית:


פרסום מכרזים והליכים תחרותיים לרכישת הציוד הנדרש לתוספת המבנה בממ"ל.



עדכון קובץ נהלים ותכניות הדרכה בתחום הבטיחות בעבודה.



עדכון תכנית תחזוקת מערכות ,ציוד ונוהל התאוששות במצבי חירום.



מיפוי כלל צרכי התקשורת לקראת פרסום מכרז ייעודי למתן שירותי תקשוב ותקשורת בתקופת בחירות.



מיפוי צרכי הדיור לוועדות האזוריות במסגרת הפעילות לאיתור מאגר נכסי דיור בתקופת בחירות.



בדיקת אינטגרציה של מערכות חיוניות והכנת תיק שטח רב מערכתי.
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חוק הבחירות לכנסת (דרכי תעמולה) ,התשי"ט1959-
מלבד ההיערכות לארגון וביצוע הבחירות לכנסת בכל עת ,תפקידה הנוסף של ועדת הבחירות  ,הינו
תמיכה במערך השיפוט י בכל הנוגע לטיפול בעתירות בגין הפרה של הוראות חוק הבחירות (דרכי תעמולה)
התשי"ט  , 1959 -הן במהלך מערכת הבחירות לכנסת ,והן במהלך מערכת הבחירות לרשויות המקומיות .
יושב ראש הוועד ה ,ממלא מקומו ,ו  6 -שופטים המכהנים כ יו שבי ראש ועדות בחירות אזוריות ואשר
הוסמכו לכך  ,מוסמכים לדון בעתירות על פי חוק דרכי תעמולה .
במסגרת תפקידם ,אמונים יושב ראש ועדות הבחירות המרכזית ,ממלא מקומו ויושבי ראש ועדות
הבחירות האזוריות ,בהתאם לדין ,על מתן החלטות שיפוטיות ,כמפורט בטבלה שלהלן:
תיאור ההליכים

מקור סמכות

סדרי דין

ר"ת

שם תיק

 . 1תב"כ

תעמולה
בבחירות
לכנסת

עתירה למתן צו המונע הפרה של
חוק הבחירות (דרכי תעמולה),
התשי"ט ( 1959 -להלן – חוק דרכי
תעמולה) ,או הפרה של פרק
העונשין בחוק הבחירות לכנסת
[נוסח משולב] או חוק הרשויות
המקומיות (בחירות) ,התשכ"ה -
1965

יו שב ראש הוועדה המרכזית
לפי סעיף  17ב או סעיף  17ג
לחוק דרכי תעמולה

הוראות
הבחירות
(דרכי
תעמולה)
הדין
(סדרי
בבקשות
ועררים),
התשע"ה 2015 -

 . 2תר"מ

תעמולה
בבחירות
לרשויות
המקומיות

עתירה למתן צו המונע הפרה של
חוק הבחירות (דרכי תעמולה),
התשי"ט ( 1959 -להלן – חוק דרכי
תעמולה) ,או הפרה של פרק
העונשין בחוק הבחירות לכנסת
[נוסח משולב] או חוק הרשויות
המקומיות (בחירות) ,התשכ"ה -
1965

יו שב ראש הוועדה המרכזית
לפי סעיף  17ב או סעיף  17ג
לחוק דרכי תעמולה ; אם
העתירה היא לבקשת צו
למניעת הפרה של חוק דרכי
תעמולה בלבד  -בפני יושב
ראש ועדת בחירות אזורית לפי
סעיף  17ד לחוק האמור

-"-

 . 3ער"מ

ערר
רשויות
מקומיות

ערר על החלטה של יושב ראש ועדת
בחירות אזורית

יושב ראש הוועדה המרכזית
לפי סעיף  17ד(ג) לחוק דרכי
תעמולה

- "-

 . 4מב"כ

מימון
בחירות
לכנסת

עתירה ל מ תן צו על הפרת הוראות
סעיף  10ג לחוק מימון מפלגות
בעניין גופים פעילים בבחירות
(שאינם מפלגות או גופים קשורים
לסיעה)

יו שב ראש הוועדה המרכזית
לפי סעיף  10ג(יז) לחוק מימון
התשל"ג 1973 -
מפלגות,
(תחילתו בתוך  6חודשים)

- "-

 . 5ה"ש

החלטות
שונות

סמכויות שונות של יו שב ראש
ה וועדה המרכזית לפי חיקוקים
שונים ( בעיקר בקשות לקביעת
היעדר קלון בבחירות לכנסת או
לרשויות המקומיות )

יושב ראש הוועדה המרכזית
לפי סעיף  6לחוק  -יסוד:
הכנסת ,סעיף  56ב לחוק
הבחירות לכנסת וסעיפים  7ו -
 7א לחוק הרשויות המקומיות
(בחירות) ,התשכ"ה 1965 -

נוהל הטיפול
בבקשות
לקביעת היעדר
קלון,
התשע"ד 2013 -
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שם תיק

תיאור ההליכים

מקור סמכות

פסילת
רשימת
מועמדים

פסילת רשימת מועמדים או מועמד
בבחירות לכנסת  ,או רשימת
לרשויות
בבחירות
מועמדים
המקומיות

סעיף  7א לחוק  -יסוד :הכנסת
או סעיפים  39א ו  39 -ב לחוק
המקומיות
הרשויות
(בחירות)  ,התשכ"ה ; 1965 -
בבחירות ל רשויות המקומיות
בפני יו"ר הוועדה המרכזית ;
בבחירות לכנסת בפני מליאת
הוועדה המרכזית  ,באישור
בית המשפט העליון

פסילת
מועמד

סדרי דין
הטיפול

נוהל
בבקשה
לפסילת
רשימת
מועמדים או
מועמד לכנסת,
התשע"ה 2015 -

לצורך כך ,פועלת הוועדה כמעין " מזכירות בית משפט" זוטא  ,לטיפול בתיקים השיפוטיים .הלשכה
המשפטית בודקת את העתירות ,מנתבת אותן לשופטים המוסמכים לדון בהם ,ומסייעת לשופטים לפי
הצורך בהכנת חומרים וחוות דעת ,למתן הכרעה על ידי השופט המוסמך.
עד למועד פרסום דוח זה ,טופלו  78עתירות העוסקות בבחירות הכלליות לרשויות המקו מיות ולמועצות
האזוריות ,העתידות להתקיים ביום  30באוקטובר . 2018
להלן מספר נתונים בעניין התיקים האמורים ,נכון למועד פרסומו של דוח זה:
 .1התפלגות העתירות לפי סוג העתירה.

סוגי עתירות
4

3
4

67
ה"ש

ער"מ

תב"כ

תר"מ
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 .2התפלגות העתירות שהונחו בפני כל שופט בשנה החולפת.

עתירות לפי שופט

הנשיא אברהם טל

השופט ניל הנדל

המשנה לנשיאה חנן מלצר

השופט ארנון דראל

השופט יצחק כהן

פרופ' עודד מודריק

השופט אליהו ביתן

השופט סאאב דבור

 .3התפלגות העתירות לפי סטטוס:

התפלגות העתירות לפי סטטוס
35
30
25
20
15
10
5
0
ה"ש

תב"כ
תלויה ועומדת

נמחקה

ער"מ
נדחתה

התקבלה בחלקה

תר"מ
התקבלה
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 .4התפלגות העתירות ברשויות המקומיות:

8

7

6

5

4

3

2

1

0

קרית מוצקין
רמת השרון
גדרה
כרמיאל
בת ים
כפר כנא
חולון
כפר יונה
רמלה
זבולון
מעלות תרשיחא
אשקלון
אור יהודה
הר אדר
מזכרת בתיה
בית שאן
אפרת
מבשרת ציון
אריאל
שומרון
נשר
אורנית
הוד השרון
נצרת עילית
חיפה
גן רווה
רמת גן
ראשון לציון
ירושלים
באר טוביה
נתניה
טבריה
מספר עתירות
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מאגרי מידע

מס' מאגר אצל
הרשם

בעל המאגר

שם המאגר ומטרתו

מס' זיהוי בעל
המאגר

700062450

מאגר עובדי ועדת
ונציגי הסיעות .

הבחירות ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת

500102603

700062451

מאגר נציגי הסיעות .

ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת

500102603

700062452

מאגר עובדי ועדת הבחירות – ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת
ניהול יום הבחירות .

500102603

700062453

מאגר מועמדים לתפקיד מזכיר ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת
קלפי .

500102603

בהנחיות ועדת הבחירות ונהלי העבוד ה ניתן לעיין באתר האינטרנט של ה ו ועדה :
 www.bechirot.gov.ilובמשרדי ה ו ועדה במשכן הכנסת.
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תקציב ועדת הבחירות

דוח ביצוע תקציב ההוצאות לפי תחומי פעולה (באלפי )₪
תקציב לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2017
תחום פעולה

תיאור תחום פעולה

מקורי1

תקציב

ביצוע תקציב
במזומן2

1420

הוצאות הבחירות לכנסת

19,000

18,524

תקציב לשנת ( 2018באלפי )₪

1
2

תחום פעולה

תיאור תחום פעולה

תקציב מקורי

1420

הוצאות הבחירות לכנסת

19,000

תקציב מקורי לפני עודפים משנה קודמת
ביצוע התקציב כולל תשלומים בגין התחייבויות משנים קודמות
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מען ודרכי התקשרות  -ועדת הבחירות:
משכן הכנסת ,קר י ית דוד בן  -גוריון ,ירושלים 9195015
טלפון , 02 - 6753407 :פקס 02 - 5669855 :דוא"לVadatB@knesset.gov.il :
אתר האינטרנט של הוועדה www.bechirot.gov.il :

מען ודרכי התקשרות המרכז המבצעי הלוגיסטי:
רח' השקד  , 6פארק התעשייה ,חבל מודיעין ,ת.ד 157 .מיקוד  , 7319900שהם
טלפון , 03 - 9779000 :פקס . 03 - 9779019 :דואלVadatB@knesset.gov.il :
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