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 ראש מיזם דוח היושרה הלאומית
 ישראל )ע"ר( –עמותת שקיפות בינ"ל 

  el.orgisra-shvil@tiבאמצעות דוא"ל 
 

 פרופ' לחמן הנכבד,

 

 תגובת ועדת הבחירות המרכזית לדוח היושרה הלאומיתהנדון: 
 וטיוטת הדוח שצורפה לה 299952פנייתך מיום   לסימוכין:        

 

הנוגע לוועדת הבחירות  במענה לפנייתך שבסימוכין, ולאחר שבחנו את הקיטוע מדוח היושרה הלאומית

  –בדת להשיבך כדלהלן המרכזית לכנסת, הריני מתכ

 

קט בארץ, ועל ולברך על יישום הפרויי וח לעיוניקיטוע הדעברת ראשית, אבקש להודות לך על ה 59

 העבודה המעמיקה שבוצעה בגיבושו9 

הציב ונים, ושואפת, כמיטב יכולתה, לבחירות המרכזית רואה בשקיפות וביושרה ערכים עליועדת ה 49

  ביחד עם ביצוע המטלות המוטלות עליה לפי דין9 עובדיה,עיני ולנגד  ערכים אלו בראש מעייניה

 לעבודת הוועדה נשענים על אדנים של עבודה קשה והערכתכםבדוח הדירוג שקיבלה הוועדה  39

 ,9 עבודתנו נעשית תוך תחושת שליחות עמוקה ולא לשם הכרת תודהומלמדים כי יש פרי לעמלנו

 אודה ואתוודה כי ליבי התמלא גאווה למקרא הדוח9 ,אולם

בלימוד הנושא, העלאתו על הכתב  הקיטוע הנוגע לוועדה, ניכרת ההשקעה הרבה שהושקעה מקראל 29

  :, כפי שיפורט להלןהבהיר מספר דבריםלעריכתו9 יחד עם זאת, נבקש ו

דה מוצע לכלול גם את ועדת בגופי הפיקוח השונים המפקחים על פעילות הווע – 583לעמוד  9א

ועדות אלו אמונות, בהתאמה, על  –וועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת  הכספים של הכנסת

 של דיני הבחירות לכנסת9  הסבוכהטרייה תקציבה של הוועדה ועל דיונים במ   קביעת

  – 582לעמוד  9ב

, שלא נדרשת החלות על עובדי הציבורהנהלת הוועדה החילה על מטה הוועדה את ההוראות  (5)

 ממהותה של הוועדה9הנובעים חקיקה על מנת להחילם, ובשינויים המחוייבים 
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  –ההמלצות הכלולות בעמוד זה לעניין  (4)

הוועדה שקדה רבות אבקש לציין, לעניין זה, כי  הסדרת מעמדם של עובדי הוועדה: (א)

שמונו  על בחינת סוגייה זו9 לאחר דיונים של שתי ועדות ציבוריותבשנים האחרונות 

ועדת הבחירות המרכזית נוסח הצעת חוק להסדרת מליאת אישרה לאחרונה  ,לעניין זה

לחה"כ דוד רותם, יושב ראש  אשר הועברמעמדם של העובדים הקבועים במטה הוועדה, 

, עם בקשת הוועדה לדון בהצעת החוק ולאשרה ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת

 בהקדם9

-לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט 59סעיף כשירות למינוי כחברי ועדה:  (ב)

קביעת סוגיית קובע כי חברי ועדת הבחירות המרכזית הינם נציגי סיעות הכנסת9  5999

תנאי כשירות לחברי הוועדה הינה סוגיה סבוכה, שנדונה בוועדת המשנה לחקיקה של 

ה שמדובר לאור העובדסת9 ועדת המשנה החליטה כי ועדת הבחירות המרכזית לכנ

בשיקולים שונים, הנובעים, בין היתר, מהנסיבות הקונקרטיות של כל סיעה וכל נציג, 

את סוגיית הכשירות בין שיקוליהן, בבואן למנות את החברים  יביאו סיעות הכנסת

  מטעמן9

  – 581לעמוד  9ג

דומה שיש צורך להזכיר גופים נוספים בשירות הציבורי שאינם כפופים בתקציבם למשרד  (5)

העובדה הכנסת, משרד מבקר המדינה, בנק ישראל וכד'9 המשותף לגופים אלו הינו  –וצר הא

שגופים אלו יהיו בלתי תלויים בתפקידם ברשות  ראשונה במעלהשישנה חשיבות דמוקרטית 

התלות של ועדת -חשיבותה של איהמבצעת, ושיקוליהם חייבים להיות מקצועיים בלבד9 

סודות המשטר הדמוקרטי, על מנת למנוע התערבות הבחירות ברשות המבצעת הינה מי

עצם קיום הבחירות פוליטית של גורם זה או אחר בתפקודה של הוועדה, ובכך להשפיע על 

 תוצאות הבחירות לכנסת9או על 

כן יש לציין כי בהתאם לסדרי עבודתה של הוועדה, נדונה הצעת התקציב של הוועדה בגופים  (4)

כנסת9 הצעת התקציב נדונה על ידי ועדת המשנה לכספים שונים עוד טרם הבאתה לאישור ה

של הוועדה המרכזית, נשיאות הוועדה בראשות יושב ראש הוועדה, שהוא שופט מכהן בבית 

סבוך כל כך אינו מוכר ומורכב מליאתה של הוועדה9 הליך אישור וכן על ידי המשפט העליון 

עדה על המטה בגופים העצמאיים האחרים, והוא חלק מהבקרה שמבצעים חברי הוו

 המקצועי ועל העבודה השוטפת9 

הוועדה נדרשת על פי דין, ועל פי נוהג, לפרסם הודעות  –לעניין ההודעות שמפרסמת הוועדה  (3)

והכל על מנת לשמור על שקיפות ולהביא  –רבות גם במדיה האלקטרונית ובעיתונות הכתובה 

הודעה על התקשרות בין  :9 כך למשלאת המידע הנדרש לידיעת הציבור בכל מדיום אפשרי

ש הרא-בחירות האזוריות, שמות יושביהודעה בדבר מיקומן של ועדות ה, רשימות מועמדים

, הודעה בדבר , הודעה בדבר השירותים הציבוריים שיפעלו כסדרם ביום הבחירותוהמנהלים

נוסח ] לחוק הבחירות 91סעיף ))בהתאמה:  אופן ומועד הגשת רשימות המועמדים לכנסת

)ג( לתקנות הבחירות 2-)ב( ו2תקנה )להלן חוק הבחירות לכנסת(,  5999-, התשכ"ט[במשול

לחוק הבחירות לכנסת,  א)ט(11סעיף  א לחוק הבחירות לכנסת,15, סעיף 5913-לכנסת, התשל"ג

 (9חוק דרכי תעמולה( –)להלן 5919-לחוק הבחירות ]דרכי תעמולה[, התשי"טא 59-ו 59 סעיפים
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 – 588לעמוד  9ד

של  ת: סמכויותיהם הסטטוטוריוסמכויות בין קובעי המדיניות לבין מטה הוועדהחלוקת ה (5)

 ברור אופןהוועדה המרכזית מעוגנות בדין בו יושב ראש הוועדה, סגניו –"קובעי המדיניות" 

הינו  )כדומה לסמכויות הממשלה והשרים לעניין עבודת הממשלה(9 מטה הוועדהמאוד 

9 הדבר דומה לחלוקת הסמכויות בין "ת החלטותיהם של "קובעי המדיניותמבצע אה הגורם

 9בסוגיה זו לא ברור מהי אי הבהירות עליה מצביע הדוח על כן,ים לעובדי המדינה, השר

בין  בסיסית ומהותית אבחנה יימתק9 ישנה אי בהירותסעיף זה ב –סוגיית ה"פיטורין"  (4)

ואינם מועסקים על ידי  )למשל אינטרס של סיעה(נושאי משרה, המייצגים אינטרס לפי דין 

שנמצאה  באשר הם, , לבין עובדים,ה ולא נדרשת כל הגנה מפיטוריהם/החלפתםהוועד

דומה הדבר דיני העבודה הרגילים והסכמי העבודה9  הצדקה להגן עליהם באמצעות

רצונו, ולפי ראש הממשלה רשאי לפטר שר כ –להבדלים בין שרים לבין עובדי המדינה 

גנה של נהנה מהבאשר הוא  עובד מדינה לעומת זאת, 9סוגיה של אמוןכאו  אינטרס פוליטי

" של פיטורין"סוגיית העל כן  דיני העבודה וההסכמים הקיבוציים המעוגנים בתקשי"ר9

חברי הוועדה אינה קיימת כלל ובוודאי שלהגנה החלה על עובדי הצוות ישנה הצדקה 

 9כשם שהיא קיימת לגבי כלל עובדי המדינה ,מספקת

לחוק  54פי )"מפת הקלפיות"( נקבעים לפי סעיף יש לחדד כי תחומי אזורי הקל – 589לעמוד  9ה

9 המפה נקבעת על ידי חוק הבחירות( –)להלן  5999-הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט

 ועדת הבחירות המרכזית, לפי הצעת שר הפנים, ולפי הוראות החוק9

  – 599לעמוד  9ו

נבקש להבהיר כי המטה המקצועי פועל בהתאם להנחיות יושב ראש הוועדה המרכזית  (5)

ולהחלטות הוועדה המרכזית9 אמירה לפיה מליאת הוועדה "תלויה" בהחלטות הדרג 

בהרמוניה בין קובעי המדיניות העבודה מתבצעת  שכן, אינה נכונה כלל ועיקר,המקצועי 

סבור שהחלטה מסויימת אינה משרתת למבצעי המדיניות9 כמובן שבאם הצוות המקצועי 

יעמוד על הרגלים את תכלית הבחירות, הוא ישטח טענותיו בפני קובעי המדיניות, ו"

 האחוריות" על מנת שיתקבלו טענותיו9

קבצי תוצאות הבחירות נמסרים לחברי הוועדה המרכזית ולנציגי רשימות  –יודגש  (4)

הצוות המקצועי בוחן כל טענה  9ויותטע ןעל מנת שיבחנו אותם ויבדקו האם ישנהמועמדים 

 ומביאה להכרעת יושב ראש הוועדה9

יוטעם שאין  –לעניין אי פרסום שיעורי ההצבעה במהלך יום הבחירות או בפילוחים  (3)

ביוזמת הצוות המקצועי, למטרת מניעת  ,המדובר בהוראה שבתקנות, אלא בהנחייה פנימית

 הטייה של תוצאות הבחירות9

  – 595לעמוד  9ז

יין ההיבט החוקי של השקיפות יוזכר כי הוועדה מפרסמת הודעות רבות לפי דין, לענ (5)

והחשובה שבהן הינה ההודעה על טוהר הבחירות שמפרסם יושב ראש הוועדה לפי סעיף 

 )א( לחוק דרכי תעמולה599
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ש שקיפות ברמה הנדרשת בחוק, אבל זו אינה יכי  אמרנבדוח  –לעניין הנוהג למעשה  (4)

מספקת את התקשורת הטוענת כי זכות הציבור לדעת גם על אי סדרים בבחירות ושיבושים 

יה של כלי יפנ נדחתהמעולם לא  , שכן,9 טענה זו אינה ברורה לנוהאזוריותשחלו בוועדות 

נציגים מכלי התקשורת על כך, יתרה תקשורת להיות נוכח בוועדה אזורית ביום הבחירות9 

ו אלישכולם נמצאים ביום הבחירות במרכז השליטה והבקרה של הוועדה המרכזית, 

, לרבות דיווחים ורביום הבחירות מהוועדות האזוריות ומהציבהדיווחים כלל  זיםמתנק

ולכן התקשורת, והציבור, חשופים לכל  – בדבר אי סדרים כאלה או אחרים או שיבושים

 המידע בכל זמן נתון9 

  – 593לעמוד  9ח

 –יודגש כי כאשר מסמיך הדין את מליאת הוועדה או את נשיאות הוועדה לקבל החלטה  (5)

9 האמירה שהמטה בפני המוסד הרלוונטילביצוע הצעה המטה המקצועי מביא הרי ש

וכאמור, המטה ובעי המדיניות, הסמכות היא של ק ,"מחוייב" באישור אינה ברורה, שכן

 המקצועי הינו הגורם המבצע9

  –לעניין האחריותיות נבקש לציין כדלהלן  (4)

 בג"צ אינו מהסס לבקר את החלטות יושב ראשראשית, בית המשפט העליון בשבתו כ (א)

הוועדה, ודומה שאין נפקא מינה אם הוא שופט מכהן באותו בית משפט9 ראו אך 

עוצמה לישראל נ' יושב ראש ועדת הבחירות  439/53צ לאחרונה את פסק הדין בבג"

 המרכזית לכנסת9 

בצע את הליכי הביקורת על עבודת הוועדה, משנית, כפי שצויין בדוח, מבקר המדינה  (ב)

תוך כדי תקופת הבחירות, ובמהלך  מבוצעת בזמן אמת,הביקורת  –יתרה על כך ו

 העבודה השוטפת9

הוועדה דרך קבע, וכלל בודת מעורבים בעהשופטים, יושבי ראש הוועדה המרכזית,  (ג)

 המידע מועבר אליהם9 

  – 592לעמוד  9ט

אישרה מליאת הוועדה את הצעת החוק להסדרת מעמד  ()א(,4)582בתגובתנו לעמוד  אמורכ (5)

פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[; חוק שירות תחיל על עובדיה את 9 ההצעה עובדי הוועדה

-ת לאחר פרישה(, התשכ"ט; חוק שירות הציבור )הגבלו5993-המדינה )משמעת(, התשכ"ג

 – 5911-; חוק העונשין, התשל"ז5915-; פקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א5999

 59199-העבירות הנוגעות לעובדי הציבור; חוק שירות הציבור )מתנות(, התש"ם

  – 591לעמוד  9י

, על פי דין, לידיו תיוזכר כי מירב הסמכות השיפוטית נמסר –לעניין הסמכות השיפוטית  (5)

ב 51למשל סמכות לתת צווי מניעה לפי סעיף  ,ךכ 9השופט –יושב ראש ועדת הבחירות  של

יסוד: הכנסת, -)ד( לחוק9לפי סעיף לחוק דרכי תעמולה, הסמכות לקבוע קלון או היעדרו 

וכד'9 במקום שבו סמכות שיפוטית או מעין שיפוטית נמסרה למליאת הוועדה, הרי שעל 

פט העליון9 יחד עם זאת, יודגש שישנה חשיבות לכך החלטתה ניתן להגיש ערעור לבית המש

 צעים בידי גורם אחד, שהואמבו –ביצוע, חקיקה ושפיטה  –שכל ההליכים בענייני בחירות 
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ליטית וגם יש לו בקיאות מיוחדת בענייני בחירות, והדבר מקובל ברוב מבחינה פומאוזן 

 19מדינות העולם

באופן  נבקש לציין כי הוועדה קבעה –ועדה לעניין סיוג פעילות פוליטית של עובדי הו (4)

מירות, המונעות ממי שעסק בפעילות פוליטית בשנים הוראות מח ,כנוהל פנימיווולנטרי 

 הכל על מנת לשמור על אמון הציבור  9האחרונות להתמודד לתפקידים במטה המקצועי

 ואמונם של חברי ועדת הבחירות בעובדי הוועדה9  בעבודת הוועדה ועובדיה

כאמור לעיל, הצעה זו כבר נדונה על ידי מוסדות הוועדה,  –ה המוזכרת לעניין הצעת החקיק (3)

 והוגשה לוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת לאישורה9 

טרייה ות אלו יסייעו בהבנת בהרתקווה שה ניא 19  המורכבת ויגבשו תמונה מלאה יותר של הנעשה9המ 

ולעמוד לרשותכם להבהרות  , ונשמח לסייעוהחשוב הדוח המקיףהיוזמה ואנו מברכים אתכם על  99

 ככל הנדרש9 נוספות

 

 

 בכבוד רב,
 
 
 

 אורלי עדס
 המנהלת הכללית

 

 

 

 49-כב' השופט סלים ג'ובראן, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ההעתקים: 
 ישראל )ע"ר( –שקיפות בינ"ל השופט )בדימוס( מיכה לינדנשטראוס, יו"ר עמותת  
 י לוועדת הבחירות המרכזית לכנסתעו"ד דין ליבנה, היועץ המשפט 
 ישראל )ע"ר( –עו"ד גליה שגיא, מנכ"לית, עמותת שקיפות בינ"ל  
 ישראל )ע"ר( –עו"ד איילת פישמן, רכזת קשרי ממשל, עמותת שקיפות בינ"ל  

                                            
1
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