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תקציר
שנבדקו  הגופים  מבין  ביותר  הגבוה  הוא  הכולל  שדירוגו  הגוף  היא  המרכזית  הבחירות  ועדת 

בפרויקט היושרה הלאומית בישראל. גם במדדים השונים מדורגת הוועדה בדירוג גבוה וכן נראה 

כי קיים פער קטן בלבד בין המצב החוקי למצב בפועל בכל המדדים.

הממצאים מראים כי לוועדה מוקצים משאבים הולמים ומספיקים לביצוע תפקידיה וכן בולטת 

עצמאותה בהקשר זה ביחס למשרדי הממשלה. יצוין כי תקציב הוועדה מאושר ישירות בוועדת 

הכספים של הכנסת ואינו טעון אישור מראש של משרד האוצר.

שרטוט 18: תוצאות הערכת ועדת הבחירות

ועדת הבחירות נהנית ממידה רבה של עצמאות המוגבלת בעיקר על ידי גופי הפיקוח השונים, כגון 

בית המשפט ומבקר המדינה. עם זאת יצוין כי פנקס הבוחרים ורשת הקלפיות, המהווים בסיס 

לקיום הבחירות נערכים על ידי משרד הפנים ולא על ידי הוועדה.

לא ניכר פער בין ההלכה למצב בפועל לגבי עצמאות ועדת הבחירות המרכזית. לוועדת הבחירות 

יש עצמאות בכל הקשור להתנהלותה בקיום הבחירות וסדירותן ולעבודת הסגל המנהלי. כללית, 

אין התערבות בלתי ראויה של מחזיקי-העניין הפוליטי. הדבר נכון הן מבחינת החוק והן בפועל. 

בדיני הבחירות קיימת התייחסות נרחבת לחובת הוועדה למסור מידע ולשמור על שקיפות כלפי 

מיטבי  באופן  לציבור  להנגיש  מנת  על  רבות  עושה  והוועדה  נשמרת  זו  חובה  כי  נמצא  הציבור. 

נתונים שונים הנוגעים לפעילותה, לרבות תוצאות הבחירות, החלטות יושב ראש הוועדה ועוד.

רבה. התפישה של  קיימת שקיפות  כי  ניכר  ומשני ההיבטים  בין החוק למעשה,  נמצא פער  לא 

הנוגעים בדבר, בפועל, היא שיש הקפדה על שקיפות והדברים נראים לעיני הציבור.

באשר לאחריותיות של הוועדה – זו מופנית לציבור כולו. הוועדה אינה נדרשת לדווח לכנסת על 

ליושב  ובראשם  הוועדה  לחברי  באחריות  מחויב  בוועדה  המנהלי  שהצוות  כמובן  אך  פעילותה, 
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פער  נמצא  לא  אחריותיות.  של  גבוהה  רמה  הוועדה  לעובדי  כי  נמצא  זה  במובן  הוועדה.  ראש 

בין אחריותיות על פי החוק לאחריותיות למעשה. נראה כי קיימת אחריותיות ראויה של ועדת 

הבחירות המרכזית.

בהיבט היושרה, לא נמצא קוד אתי לחברי הוועדה או לעובדיה, אף שהוועדה מחילה על עצמה 

את הוראות התקשי"ר וכן קיימות הוראות בדבר איסור על פעילות פוליטית, איסור העסקת קרובי 

משפחה ועוד. אף ללא הסדרה מלאה של הנושא בחוק נמצא כי רמת היושרה של הוועדה כגוף 

ושל עובדיה היא גבוהה.

בוועדת  למעשה  ליושרה  להלכה  היושרה  בין  משמעותי  פער  אין  כי  מסתמן  לעיל  מהדברים 

הבחירות המרכזית. במידה שיש פער – הוא בכך שהיושרה בפועל עולה על זו המוכתבת על ידי 

ההוראות והחוקים. בהיבט החוק, כאמור לעיל, נראה כי חסרות תקנות מקיפות אשר מבטיחות 

את היושרה של חברי ועדת הבחירות המרכזית. 

הממצאים מראים כי הוועדה מקיימת פיקוח יעיל על תקינותן והוגנותן של הבחירות. הבסיס לכך 

קיים בהוראות הדין בדבר איזון סיעתי בכל רמות המערכת: החל מוועדות הקלפי ועד לוועדה 

המרכזית. תוצאות הבחירות נקבעות באופן אמין, אובייקטיבי ומקצועי.

המלצות
רצוי כי מעמדם של עובדי הוועדה יוסדר באופן מלא בחקיקה וכן יש לשקול לקבוע בחוק תנאי 

להסדיר  מוצע  עליהם  החל  לתקשי"ר  מעבר  הוועדה,  לעובדי  באשר  הוועדה.  לחברי  כשירות 

לאור  במיוחד  בכירים,  לעובדים  עניינים  ניגוד  איסור  של  מנגנון  ולקבוע  מעמדם  את  בחקיקה 

העובדה שרובם עובדי מדינה במשרדים אחרים.

הוועדה  לחברי  ייחודי  קוד אתי  להגדרת  יש מקום  הוועדה  הפוליטי המובהק של  אופייה  לאור 

גם את הדגש הטכני המושם בחוק,  יאזן  כזה  ניסוח של קוד  גם להלכה.  היושרה  לשם הבטחת 

בתקנות, ובאתר הוועדה המרכזית על עבודת הוועדה בתהליך הבחירות, ויסייע בהבהרת ההיבטים 

הערכיים והחברתיים המתבטאים בתהליך הבחירות.

רקע
על פי ההגדרה של מסגרת המחקר כפי שנקבעה על ידי Transparency International, הניתוח מתייחס 

המפורטים  התהליכים  של  ההוגן  היישום  על  ואחראי  במדינה  הבחירות  ניהול  על  האחראי  הרשמי  לגוף 

במסגרת המשפטית של הבחירות, במקרים אחדים גוף זה אחראי גם על ניסוח תקנות הבחירות. בישראל, 

]נוסח משולב[,  לכנסת160  בחוק הבחירות  לכנסת".  "ועדת הבחירות המרכזית  הוא  זו  להגדרה  העונה  הגוף 

התשכ"ט-1969 )להלן: "חוק הבחירות"( נקבע כי על ניהול הבחירות לכנסת מופקדת ועדת הבחירות המרכזית 

המשפט  בית  של  מכהן  שופט  עומד  ובראשה  היוצאת  הכנסת  סיעות  מנציגי  המורכבת  "הוועדה"(,  )להלן: 

18 ועדות בחירות אזוריות וכן מתמנות ועדות קלפי לכל אחת מהקלפיות  העליון. הוועדה המרכזית ממנה 

בארץ המנהלות את ההצבעה ביום הבחירות. העיקרון הבסיסי במבנה הוועדה, העובר כחוט השני ממנה דרך 

160   ס"ח התשכ"ט, עמ' 103.
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נציגיו  ידי העם באמצעות  ועדות הבחירות האזוריות ועד לוועדות הקלפי, הוא כי הבחירות מתבצעות על 

הנבחרים ולא באמצעות הממשלה.

ועדת  ולא  הבחירות  על  הארצי  המפקח  באמצעות  הפנים  שר  מופקד  המקומיות  לרשויות  הבחירות  על 

הבחירות המרכזית. בכל רשות מקומית אשר בה נערכות בחירות ממנה השר מנהל בחירות האחראי לביצוע 

הליך הבחירות.

בניתוח הנוכחי תהיה ההתייחסות רק לבחירות לכנסת אשר עליהן מופקדת הוועדה.

מבנה וארגון
כאמור לעיל, חוק הבחירות המורה על הקמתה של הוועדה גם קובע את הרכבה )פרק ד' לחוק(. כך, חברי 

הוועדה הם נציגי כל סיעות הכנסת על פי גודלן )כל 4 ח"כים מזכים סיעה בחבר אחד בוועדה, וסיעה בה פחות 

מ-4 ח"כים תזכה לחבר אחד(. חברי הוועדה לא חייבים להיות חברי כנסת, וכל סיעה בוחרת באופן חופשי 

את חברי הוועדה מטעמה ואת ממלאי מקומם. באופן זה, אף כי ברור שכל חבר ועדה מייצג אינטרס פוליטי 

ולא מתאפשרות  זה, יש שמירה ההדדית של החברים אלה על אלה  מסוים, הרי שבאמצעות מבנה מאוזן 

אדם,  כלומר  העליון,  המשפט  בבית  מכהן  שופט  עומד  הוועדה  בראש  הבחירות.  דיני  על  ועבירות  חריגות 

ראש  יושב  הוועדה.  חברי  על  והמוסרית  המקצועית  מרותו  את  מטיל  והוא  ספק  לכל  מעל  היא  שיושרתו 

הוועדה נבחר על ידי כלל שופטי בית המשפט העליון. לצד יושב ראש הוועדה מכהנת 'נשיאות' המונה ארבעה 

סגני יושב ראש מטעם הסיעות הגדולות בכנסת161. לוועדה המרכזית ועדות משנה אחדות לנושאים שונים: 

תקציב, חקיקה, הדרכה, מיקום קלפיות ועוד162.

חוק הבחירות קובע כי שטח המדינה יחולק לאזורי בחירות ובכל אזור תתמנה ועדת בחירות אזורית. בראש 

בית  נשיא  ידי  על  נבחר  אשר  בדימוס(  שיהיה  )ייתכן  המחוזי  המשפט  בית  של  שופט  עומד  אזורית  ועדה 

המשפט העליון. חברי הוועדה האזורית הינם נציגי סיעות הכנסת, כאמור לעיל.

בבסיס פירמידת הבחירות עומדות ועדות הקלפי. חוק הבחירות קובע כיצד תיקבע מפת הקלפיות163. לכל 

אזור קלפי תמנה הוועדה המרכזית ועדת קלפי. איוש ועדות הקלפי נעשה על ידי נציגי סיעות הכנסת היוצאת 

באופן יחסי לגודלן.

מכהנת  והיא  חדשה  כנסת  של  כינוסה  ממועד  יום  משישים  יאוחר  לא  מוקמת  המרכזית  הבחירות  ועדת 

ברציפות עד לבחירתה של ועדה חדשה לאחר הבחירות הבאות. בעוד שאין מגבלה על תקופת כהונתם של 

כלומר מבצע  בלבד,  כהונה אחת  הוועדה המרכזית מכהן תקופת  יושב ראש  כי  הרי מקובל  הוועדה,  חברי 

161   חוק הבחירות מאפשר להגדיל מספר זה באישור ועדת הכנסת.

162   ר' תקנה 2 לתקנות הבחירות לכנסת, התשל"ג – 1973 )ק"ת התשל"ג, עמ' 1978( הקובעת כי הוועדה תקבע את סדרי עבודתה 

)להלן: "תקנות הבחירות"(.
163   אזור קלפי הינו שטח גיאוגרפי רציף, בדרך כלל, הכולל 800-100 בוחרים – ר' פרק ג' לחוק הבחירות.
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מערכת בחירות אחת בלבד164. לעומת זאת, הוועדות האזוריות וועדות הקלפי מתמנות רק לקראת הבחירות 

לכנסת: הוועדות האזוריות פועלות במשך כשלושה חודשים וועדות הקלפי פועלות ביום הבחירות בלבד.

לצד הוועדה המרכזית והוועדות האזוריות קיים צוות מקצועי-מנהלי וגם כאן קיים הבדל בתקופת הפעילות: 

צוות הוועדה המרכזית קיים כל העת ובראשו עומדת מנכ"לית הוועדה. הצוות הקבוע מצומצם מאוד ולקראת 

ועשרות אלפי  בוועדות האזוריות  עובדים  בוועדה המרכזית, מאות  עובדים  וכולל עשרות  בחירות מתרחב 

מזכירי וועדות קלפי. ביום הבחירות מועסקים על ידי הוועדה כארבעים אלף איש165. חשוב לציין כי רובם 

הבחירות  על  הכרזה  עם  אשר  מדינה  עובדי  הם  האזוריות  והוועדות  המרכזית  הוועדה  עובדי  של  המכריע 

מתגייסים לעבודה בוועדה166. חוק הבחירות אינו מתייחס כמעט בכלל לעובדי הוועדה.

חשוב לציין כי ליושב ראש הוועדה מוקנות בדין סמכויות נוספות מעבר לעצם ניהול וביצוע מערכת הבחירות, 

שעיקרן נוגע לתעמולת הבחירות. חוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט – 1959 )להלן: "חוק התעמולה"(167  

חוק  זה.  חוק  של  נמשכות  או  צפויות  הפרות  כנגד  מניעה  צווי  להוציא  סמכות  הוועדה  ראש  ליושב  מקנה 

התעמולה מוסיף וקובע כי לא תשודר תעמולת בחירות ברדיו או בטלוויזיה אלא אם כן אושרה מראש על 

ידי יושב ראש הוועדה. כמו כן, חוק הבחירות מסמיך את יושב ראש הוועדה לקבוע הוראות בנוגע להסדרי 

הבחירות בבתי סוהר ובתי מעצר, ימאים, בנציגויות ישראל בחו"ל, בבתי חולים, ועוד, כלומר – לוועדה מוקנות 

סמכויות חקיקת משנה.

טבלה 9: פירוט ניקוד ועדת הבחירות

164   חריג לכך היה כב' השופט מישאל חשין אשר בתקופת כהונתו התקיימו גם בחירות לכנסת וגם בחירות מיוחדות לראש הממשלה.

165   מתוך אתר הוועדה המרכזית לכנסת ה-18, סקירה כללית אודות הוועדה ופועלה.

166   בהתאם לאישור נציבות שירות המדינה, עובדים אלה יוצאים לחל"ת או לחופשה לצורך העבודה בוועדה.

167   ס"ח התשי"ט, עמ' 138.
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יכולת תפקוד ועדת הבחירות

א. משאבים
משאבים - הנוהג למעשה

עד כמה יש לוועדת הבחירות, את המשאבים הדרושים לה לשם ניהול תקין של הבחירות?

ניקוד: 90
חוק הבחירות )סעיף 134( קובע הסדר מיוחד המבטיח לוועדת הבחירות את התקציב הדרוש לה, השונה מזה 

הוועדה.  להצעת  הכנסת בהתאם  ועדת הכספים של  ידי  על  ייקבע  הוועדה  של משרדי הממשלה: תקציב 

החוק מוסיף וקובע כי אוצר המדינה מחויב להעמיד לרשות הוועדה את התקציב שנקבע כאמור. הכנת הצעת 

התקציב מאושרת בשלבים אחדים בוועדה עצמה בטרם תובא לאישור ועדת הכספים: ההצעה מגובשת בידי 

הצוות המקצועי של הוועדה ומובאת לדיון ואישור בוועדת המשנה לתקציב, בנשיאות הוועדה ובמליאתה. 

הגורם המוסמך להוציא את התקציב הינו יושב ראש הוועדה. הוועדה אינה פועלת בחלל תקציבי ריק, אך 

ומעולם לא סירב  וועדת הכספים של הכנסת מעולם לא שינתה את הצעת התקציב של הוועדה  למעשה 

משרדי  על  בולט  יתרון  לוועדה  יש  זה  במובן  לה.  המגיעים  הכספים  את  הוועדה  לרשות  להעמיד  האוצר 

ממשלה אחרים אשר מחויבים לקבל את אישור האוצר לתקציבם בטרם הכללתו בחוק התקציב.

ויעילות.  וככזו היא מחויבת לעקרונות של חיסכון  גוף ציבורי מבוקר  אשר להוצאת התקציב: הוועדה היא 

הוועדה פועלת לפי הוראות התכ"מ168, לרבות דיני המכרזים. יצוין כי בחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1691992 

קיים פרק מיוחד המסדיר את תחולת החוק על הוועדה.

מכאן ניתן ללמוד על עצמאותה התקציבית הרבה של הוועדה ועל כך שעומדים לרשותה המשאבים הנדרשים 

לביצוע תפקידה.

ב. עצמאות ועדת הבחירות
עצמאות - היבט החוק

עד כמה עצמאית )בלתי-תלויה( ועדת הבחירות, על פי החוק?

ניקוד: 95
מעמדה של ועדת הבחירות המרכזית מעוגן בחוק הבחירות וכן מוזכר מספר פעמים בחוק יסוד: הכנסת170, 

בהקשר של סמכויותיה לקיום הליך בחירות תקין וחוקי. החוק מדגיש את מבנה הוועדה ואופי פעולתה וכן 

את חובות השקיפות שלה לציבור. השקיפות נוגעת בעיקר להרכבה, החלטותיה ופעולותיה בתהליך הבחירות. 

ועדת הבחירות המרכזית נדרשת לפרסם ברשומות הודעות בנושאים שונים אשר בהם היא עוסקת, ובמיוחד 

את תוצאות הבחירות. 

168   "תקנון כספים ומשק" שנכתב במשרד האוצר ומחייב את כל משרדי הממשלה בהתנהלותם הכספית.

169   ס"ח התשנ"ב, עמ' 1387.

170   חוק יסוד: הכנסת, ס"ח התשי"ח, עמ' 69.

171   סעיף 16)ד( לחוק הבחירות. יצוין כי במקרה אחד ביקשה יושבת ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-17, כב' השופטת דורית 

ביניש, מחברי הוועדה להדיח את סגן יושב ראש הוועדה מטעם ש"ס לאור הרשעתו בעבירה שיש עמה קלון ועמדתה אושרה בבג"צ.
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החוק מפרט את תפקידיה, המפורטים עוד יותר בתקנות הבחירות ואת בעלי התפקידים בה ובין היתר מינוים 

והחלפתם, פירוט המדגיש את העצמאות המוענקת לוועדה בחוק. כמפורט לעיל, ועדת הבחירות המרכזית 

מורכבת מנציגי הסיעות בכנסת, על פי המפתח היחסי של גודל הסיעות בכנסת. הסיעות בכנסת חופשיות 

היחידה  ואת ממלאי מקומם. המגבלה  והוועדות האזוריות  הוועדה המרכזית  כחברי  נציגים מטעמן  לבחור 

הקבועה בחוק הבחירות לעניין זה היא כי שר, סגן שר, עובד מדינה וחייל בשירות סדיר לא יהיו חברי הוועדה. 

כדי ליצור אי-תלות של הוועדה במערכת הפוליטית, החוק קובע כי יושב ראש הועדה וממלא מקומו יהיו 

שופטי ביהמ"ש העליון שיבחרו על ידי שופטי ביהמ"ש העליון. ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית יהיו 

ארבעה סגנים שייבחרו על ידי ועדת הבחירות המרכזית, מקרב חבריה – כלומר, נציגי מפלגות )ועדת הכנסת 

רשאית להגדיל את מספר הסגנים עד לשמונה(. חברי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת אינם מחויבים לעמוד 

בקריטריונים מקצועיים או שוויוניים כלשהם, וכך גם יושב ראש הוועדה - אם כי ההנחה היא כי הואיל ומדובר 

בשופט בית המשפט העליון הרי ממילא מתקיימים בו תנאי כשירות מחמירים וכישורים מקצועיים גבוהים. 

החלטותיה של ועדת הבחירות המרכזית מתקבלות על בסיס הצבעות רוב דמוקרטיות, ולעניין זה קולו של 

היושב ראש שקול לקולו של כל אחד מהחברים. האיזון המפלגתי בין חברי הוועדה מקטין את האפשרות 

להשפעה של גורם בודד זה או אחר על תהליכי ההחלטה. 

בוועדה באופן שוטף מנגנון מנהלי. לא קיימת בחוק התייחסות ברורה לפן המנהלי או  כאמור לעיל, פועל 

למינוי בעלי התפקידים המנהליים בוועדה, זאת על אף רוח החוק ממנו עולה כי הפן המנהלי והמנגנון המנהלי 

הם חלק משמעותי ביותר בעבודת הוועדה. בחוק גם לא ברורה חלוקת הסמכויות בין הגורמים הפוליטיים 

קובעי המדיניות, לאלה המנהליים. חוק הבחירות לכנסת עוסק בהגדרת תפקידם של קובעי המדיניות וגם 

כשהוא עוסק בהיבטים המנהליים של עבודת הוועדה הם אינם מוצגים כחלק נפרד. אי-בהירות זו מורגשת 

או  הוועדה  חברי  שאינם  בוועדה,  תפקידים  בעלי  של  ופיטורים  מינוי  גיוס,  כגון:  שאלות  עם  בהתמודדות 

היושב ראש. ההתייחסות לנושאים אלה נגזרת מהחוקים הכלליים העוסקים בעובדי שירות המדינה. עם זאת, 

בתקנות מוגדרת חלוקת תפקידים בוועדות הקלפי ובעיקר הגדרת תפקידיו של מזכיר ועדת הקלפי ואחריותו 

על ניהול הקלפי ביום הבחירות.

להיות  יכול  המרכזית  הבחירות  ועדת  ראש  יושב  הבחירות  חוק  פי  על  בוועדה,  הפיטורים  לסוגיית  באשר 

מועבר מתפקידו בהחלטת נשיא ביהמ"ש העליון. חברי הוועדה המרכזית יכולים להיות מוחלפים בהחלטה של 

הסיעה שמינתה אותם, באמצעות הודעה על כך ליושב ראש הוועדה המרכזית ולשר הפנים. הוועדה החילה 

על עצמה את כללי התקשי"ר באשר לעובדיה. לאור זאת, נראה כי נציגי הסיעות אינם מוגנים בצורה ברורה 

ניתן  ללא הצדקה מספקת.  פיטורים  מפני  מוגנים  המנהלי  והצוות  הוועדה  יושב-ראש  אולם  מפני החלפה, 

לראות את ההיגיון בכך, שכן חברי הוועדה הם אנשים פוליטיים אשר כהונתם מושפעת בין היתר מאינטרסים 

פוליטיים פנים מפלגתיים. 

הפנים  משרד  חיצוניים:  בגורמים  הוועדה  של  תלות  יש  לכאורה  בהם  אשר  נושאים  שני  על  להצביע  ניתן 

באמצעות פנקס הבוחרים ומשרד האוצר והכנסת בקביעת התקציב. לעניין משרד הפנים, לפי הוראות חוק 

הבחירות, הכנתו של פנקס הבוחרים על כל שלביו היא בסמכותו הבלעדית של שר הפנים172. הוועדה מקבלת 

172   ר' פרק ה' לחוק הבחירות.
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מהשר את הפנקס כקובץ מוכן ומשתמשת בו לצורכי עבודתה: בדיקת רשימות המועמדים, הדפסת פנקסים 

לוועדות הקלפי והצגת הפנקס )טלפונית ווירטואלית( לציבור. כמו כן, מפת הקלפיות נמסרת לוועדה על ידי 

השר והוועדה רשאית לשנות מיקומה של קלפי זו או אחרת אך לא את מפת אזורי הקלפי173. עם זאת אפשר 

לראות בכך אפשרות השפעה עקיפה בלבד, שכן פנקס הבוחרים ומפת האזורים הם הבסיס לעבודת וועדת 

הבוחרים  פנקס  הן  כי  לציין  גם  חשוב  עבודתה.  הטיית  או  פגיעה  במונחי  השפעה  מהווים  ואינם  הבחירות 

והן מפת הקלפיות מוכנים על ידי המפקח הארצי על הבחירות במשרד הפנים, כלומר על ידי גורם מקצועי 

א-פוליטי. אשר לתקציב הוועדה: כאמור לעיל, הוועדה אינה מאשרת את תקציבה אלא זקוקה לאישור ועדת 

הכספים של הכנסת. אולם גם כאן ההשפעה היא במונחי קביעת הבסיס לעבודתה יותר מאשר התערבות 

והטיה של העבודה עצמה. 

ועדות כנסת נוספות נמצאות גם הן בקשר עם הוועדה, בכלל זה ועדת החוץ והביטחון של הכנסת היכולה 

לאשר, לשנות או לבטל את החלטת ועדת הבחירות המרכזית, אם זו פוגעת בביטחון המדינה אך יש לזכור כי 

מדובר בסמכות חריגה ונדירה כמו כן קובע החוק את יחסיה השוטפים של הוועדה המרכזית עם הממשלה, 

ובמיוחד את חלוקת התפקידים והסמכויות עם שר הפנים. חוק הבחירות קובע כי שר הפנים ממונה על ביצוע 

החוק וכל משרדי הממשלה והרשויות המקומיות יגישו את העזרה שתדרוש מהם הוועדה המרכזית, כמו כן 

שר הפנים הוא המוסמך לחתום על התקנות לפי חוק הבחירות. בנושאי חקיקה מסתייעת הוועדה בוועדת 

החוקה, חוק ומשפט של הכנסת הרשאית ליזום חקיקה בנושאי בחירות. קשר זה בין ועדת הבחירות המרכזית 

ובין ועדות הכנסת אינו משפיע בעיקרו של דבר על עצמאותה ואי-תלותה בממשלה, בכנסת ובוועדותיה.

נושא נוסף לאפשרות השפעה הוא קביעת תוצאות פסולות בהצבעה בקלפי מסוימת או פסילת הבחירות 

בכללותן. אולם מאחר שעל פי חוק הבחירות סמכות זו נתונה רק לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים, 

במסגרת החלטה בערעור על תוצאות הבחירות, אין כאן משום התערבות ישירה או משום פגיעה בוועדה. לפי 

לשון החוק, לא מוקנית ליושב ראש הוועדה סמכות ישירה לפסול קלפי.

עצמאות - הנוהג למעשה
באיזו מידה פועלת ועדת הבחירות באופן עצמאי בפועל?

ניקוד: 95
ככלל, ניכר כי בסוגיית העצמאות ואי-התלות של ועדת הבחירות המרכזית אפשר לומר כי לוועדה יש מידה 

רבה של עצמאות בהתנהלותה וגופים חיצוניים פוליטיים ואחרים אינם מתערבים בעבודתה.

בפועל, גורם אחד בעל השפעה על הוועדה הוא הרובד הניהולי שלה. פורמלית הוא מופרד לחלוטין ממקבלי 

ההחלטות ואף כפוף להם ונתון לפיקוחם באופן קבוע, אך אף כי באופן מבני כפופות כל החלטותיו של הדרג 

המקצועי בוועדה לאישור הדרג הפוליטי, דהיינו מליאת הוועדה, הרי שבפועל קיימת מסורת ארוכת שנים 

של אמון הדרג הפוליטי בדרג המקצועי, ביכולותיו ובהחלטותיו המביאה לקבלת מרבית הצעותיו והחלטותיו. 

לא נרשמו ניסיונות של חברי הוועדה להתערב בהחלטות המקצועיות המתקבלות, וקיים שיתוף פעולה בין 

וועדות המשנה המתאימות. פורמלית, חלוקת התפקידים ברורה:  לבין  המחלקות המקצועיות של הוועדה 

173   כלומר, הקביעה איזה שטח גיאוגרפי נכלל בכל אזור קלפי אינה ניתנת לשינוי ע"י הוועדה.



שקיפות בינ"ל-ישראל )ע"ר(

הערכת היושרה הלאומית ישראל 2013

190

אנשי המנהלה מבצעים ומקבלי ההחלטות אינם מתערבים בעבודתם אלא רק מאשרים אותה, כלומר ייתכן 

מצב שבו מליאת הוועדה תהיה תלויה בהחלטות של הדרג המנהלי-מקצועי. 

מטלה חשובה ביותר של ועדת הבחירות היא שמירה על טוהר הבחירות ובהקשר זה עשויה להיות התערבות 

אפשרית בעבודתה של ועדת הבחירות, הכוונה היא לשמירה על תקינות הבחירות ולתהליכי ספירת הקולות. 

ידי חברי ועדת הקלפי שהם נציגי סיעות אך בפיקוח המזכיר שהוא הגורם  ספירת הקולות נעשית רק על 

להצביע,  מי שרשאי  רק  להקפיד שיצביע  הוא  הקלפי  ראש  ויושב  הקלפי  ועדת  בקלפי. תפקיד  המקצועי 

ולהקפיד על זיהוי ראוי של הבוחר כמופיע בפנקס בוחרים. כדי למנוע ככל האפשר השפעות מגורמים חיצוניים, 

המפלגות נוהגות למנות משקיפים מטעמן היושבים בקלפיות וצופים בתהליכי ההצבעה והתנהלותה, אך הדבר 

אינו מונע לחלוטין ניסיונות לזיופים ולהטיית תוצאות הבחירות. יש לציין כי מדובר בזיופים ברמה מקומית 

שאינם משפיעים על התוצאות הארציות. במקרה של ליקויים חמורים שיש בהם כדי להשפיע על תוצאות 

הרלוונטיות.  בקלפיות  חדשות  בחירות   – בחירות  בערעור  המשפט  בית  החלטת  פי  על   – ייערכו  הבחירות, 

בהקשר זה יצוין כי בבחירות לכנסת ה-19 החליט יושב ראש הוועדה, כב' השופט אליקים רובינשטיין, לפסול 

קלפיות אחדות ולא לכלול את נתוניהן במניין הקולות ובחישוב התוצאות וזאת בשל ליקויים חמורים מאוד. 

על החלטתו זו לא הוגש ערעור בבית המשפט. אולם, משעה שנקלטו תוצאות ההצבעה בקלפי פלונית בוועדה 

המרכזית הרי שחברי הוועדה המרכזית אינם רשאים ואינם מנסים בפועל להתערב בהן. בהמשך לכך, חישוב 

חלוקת המנדטים מתבצע באופן ממוחשב על ידי הדרג המקצועי ומאושר במליאת הוועדה.

הוועדה יכולה להחליט לפסול מועמדים או רשימות מועמדים בבחירות, בהתאם להוראות חוק הבחירות, אך 

בנושאים אלה יש עליה ביקורת של בית המשפט. קיים ויכוח בשאלה האם ראוי או לא, שוועדה פוליטית 

המונה שלושים איש ממפלגות שונות, מקיימת דיון בנושא פסילת מועמדים. מדובר בוויכוח משפטי בעיקרו 

ולכן ההכרעה הסופית בעניין היא בידי שופטי בית המשפט העליון. מהיבט זה הוועדה אינה עצמאית ויש 

התערבות של הרשות השופטת בהחלטות מסוימות שלה אך ברור שהתערבות זו היא מנגנון בקרה על הוועדה 

ולא התערבות או תלות פוליטית שלה.

בהקשר זה חשוב לציין כי הן המרואיינים עמם דיברנו והן המשתתפים בדיוני השולחן העגול לא הוזכרו מקרים 

של התערבות בלתי עניינית בעבודת הרובד הניהולי של ועדת הבחירות. צוין כי ביום הבחירות פוליטיקאים 

עשויים לפנות לאנשי מנגנון בבקשות לפרסום חלקי מוקדם של שיעורי ההצבעה במקומות שונים אך הסגל 

נכנע ללחצים אלה. כלומר - הוועדה עצמאית במובן זה שהיא פועלת  ואינו  המנהלי פועל על פי התקנות 

בדיוק לפי הוראות החוק.

בנושא חוק התעמולה: ככלל, יושב ראש הוועדה מכריע בבקשות לצווי מניעה המוגשות לו בעניין תעמולה 

לא ראויה ואינו יוזם החלטות אף כי בסמכותו לעשות כך. גם לכלל זה היו תקדימים: כב' השופט מישאל חשין, 

בכהונתו כיושב ראש הוועדה, לא היסס להפסיק באמצע שידור של ראיון עם ראש הממשלה אריאל שרון 

ז"ל בטלוויזיה בשל הפרה של חוק התעמולה; כב' השופט אליקים רובינשטיין אסר במהלך כהונתו על שידור 

מסיבת עיתונאים של ראש הממשלה בנימין נתניהו יומיים לפני הבחירות לכנסת ה-19.

174   זאת היות ובמסיבת העיתונאים כאמור הודיע רה"מ על מינויו הצפוי של משה כחלון ליושב ראש מנהל מקרקעי ישראל.
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הדרגים  כלפי  גם  מורא  ללא  לתפקד  וליכולתה  הבחירות  ועדת  של  לעצמאותה  הוכחות  הן  אלה  דוגמאות 

המדיניים הבכירים ביותר ואפשר לקבוע כי ועדת הבחירות המרכזית היא עצמאית ובלתי תלויה.

משילות ועדת הבחירות

א. שקיפות ועדת הבחירות
שקיפות - היבט החוק

קבלת  ותהליכי  הפעילות  לגבי  רלוונטי  מידע  לקבל  יוכל  שהציבור  המבטיחות  תקנות  קיימות  מידה  באיזו 

ההחלטות של ועדת הבחירות?

ניקוד: 95
ולשמור  נרחבת לחובת הוועדה למסור מידע  פיו קיימת התייחסות  ובתקנות שהותקנו על  בחוק הבחירות 

על שקיפות כלפי הציבור. על פי חוק יסוד: הכנסת, תוצאות הבחירות יפורסמו ברשומות שמונה ימים מיום 

הבחירות,  תוצאות  את  בציבור  תפרסם  לכנסת  המרכזית  הבחירות  ועדת  כי  בחוק  מצוין  כן  כמו  הבחירות, 

כל אחת מרשימות המועמדים, מספר הקולות שנמצאו  יפורטו מספר הקולות הכשרים שקיבלה  בהודעה 

פסולים, את מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים ואת שמות האנשים שנבחרו כחברי 

הכנסת מכל רשימה ורשימה. עוד תפרסם הוועדה את החלטת יושב ראש הוועדה לגבי מועמדות לכנסת של 

אדם שהואשם בעבירה, את רשימת המועמדים המאושרת לכנסת, והפרסום יציין כינוי ואות של כל רשימה, 

את ההתקשרויות בין רשימות המועמדים, הוראות לגבי נסיבות מיוחדות הדורשות את דחיית פתיחת הקלפי, 

על הפסקת ההצבעה ועל חידושה וכן על הוספת זמן להצבעה, מועד של בחירות חדשות והשינויים שנגזרים 

הקשורה  המרכזית  הוועדה  מטעם  הודעה  כל  כך,  ועוד.  הבחירות  הכנת  לגבי  מיוחדות  שעה  הוראות  מהן, 

בארגון ההצבעה ובניהולה, ושלתוכנה יש עניין לציבור הבוחרים בבחירות המתקיימות, מתפרסמת. יש לציין 

שגם על פי חוק חופש המידע175, ועדת הבחירות המרכזית, כגוף הממלא תפקיד ציבורי, מחויבת להעביר לכל 

אזרח בישראל מידע המצוי ברשותה, במסגרת ההגבלות הקבועות בחוק. מכל אלה עולה בבירור כי התקנות 

והחוקים הקיימים מבטיחים שקיפות רבה בוועדת הבחירות המרכזית.

שקיפות - הנוהג למעשה
עד כמה הדוחות וההחלטות של ועדת הבחירות נגישים לציבור בפועל?

ניקוד: 93
ככלל ניתן לומר כי בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת מתקיימת שקיפות רבה. העובדה כי נוכחים עיתונאים 

בכל הישיבות של הוועדה המרכזית, מצביעה על פתיחות ושקיפות גבוהות. עם זאת, נראה כי מידת השקיפות 

בוועדות האזוריות פחותה: כלומר, יש שקיפות ברמה הנדרשת בחוק, אבל זו אינה מספקת את התקשורת 

הטוענת כי זכות הציבור לדעת גם על אי-סדרים בבחירות ושיבושים שחלו בוועדות האזוריות. ניתן לומר 

בהקשר זה כי סמכויותיהן של הוועדות האזוריות אינן רבות וכי כל ההחלטות והנתונים מתפרסמים על ידי 

הוועדה המרכזית. 

175   חוק חופש המידע, 1998-התשנ"ח
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לוועדת הבחירות המרכזית יש אתר אינטרנט שבו מתפרסם, הן בתקופה שוטפת והן במהלך הבחירות, מידע 

רב מאוד: מכרזי רכש, קול קורא לגיוס מזכירי ועדות קלפי, כל החלטות יושב ראש הוועדה בענייני תעמולה 

ובנושאים אחרים, חומרי הדרכה )מצגות ולומדה( ועוד. יודגש כי בבחירות לכנסת ה-19 תוצאת האמת פורסמו 

באתר כבר בליל הבחירות, ולמחרת קיבלו נציגי כל רשימות המועמדים עותק סרוק של כלל הפרוטוקולים של 

ועדות הקלפי. זאת ועוד, אחרי הבחירות מונח כל החומר שהתקבל מהקלפיות במרכז הלוגיסטי של הוועדה 

שם הוא נגיש לכל המעוניין לעיין בו ללא עלות כספית.

גם בפועל, אם כן, יש שקיפות רבה בוועדת הבחירות המרכזית.

ב. אחריותיות ועדת הבחירות
אחריותיות - היבט החוק

באיזו מידה קיימות תקנות המבטיחות את הדיווח וקבלת האחריות של ועדת הבחירות על פעולותיה?

ניקוד: 90
לעיל  כאמור  מהרכבה  גם  המשתקפת  רבה  עצמאות  המרכזית  הבחירות  לוועדת  כי  עולה  הבחירות  מחוק 

בתיאור מבנה והרכב הוועדה. מקום מושבה של הוועדה הוא בכנסת, הן מטעמים סמליים שכן משכן הכנסת 

מגלם את הדמוקרטיה הישראלית והן מטעמים מעשיים שכן חלק ניכר מחברי הוועדה הם ח"כים, אך הוועדה 

אינה חלק מהכנסת ואינה חייבת דיווח לכנסת. האחריותיות של הוועדה הינה בראש ובראשונה לציבור כולו. 

באופן מעשי הוועדה מבוקרת על ידי מבקר המדינה ולשם כך גם מופיעה בוועדה לביקורת המדינה בכנסת, 

לפי הצורך. בנוסף לכך כפופה הוועדה, ככל גוף ציבורי, לביקורת שיפוטית – הן בערעורים שונים הקבועים 

המרכזית  הבחירות  לוועדת  אין  זו  מבחינה  המנהלי.  המשפט  של  הכלליים  בנושאים  והן  הבחירות  בחוק 

במונחים  אחריותיות,  בקרה.  כגופי  המדינה,  ומבקר  המשפט  ממערכת  לבד  וממוקדת,  ברורה  אחריותיות 

כללים, יש לוועדת הבחירות כלפי הציבור והמפלגות המשתתפות בבחירות להכנסת. 

חוק יסוד: הכנסת, קובע מהי סמכותה של ועדת הבחירות המרכזית בנוגע למועמדים לכנסת ובעיקר לאלה 

אשר הואשמו בעבירה שיש עמה קלון. חוק זה מתייחס גם להיררכיית הסמכויות בין הוועדה לבית המשפט: 

נוסף  הסעיפים בחוק קובעים כי אם בית המשפט קבע שיש קלון בעבירה שעבר מועמד, אין מקום לדיון 

כן קובע החוק כי החלטה של הוועדה למנוע ממועמד השתתפות בבחירות טעונה אישור  בנושא בוועדה. 

פי חוק הבחירות רשאים מועמדים לערער לבית המשפט העליון על סירוב הוועדה  של בית המשפט. על 

לאשר רשימת מועמדים. עם זאת, יש לזכור כי על פי החוק, יושב ראש הוועדה הוא שופט ביהמ"ש העליון, 

שנבחר על ידי שופטי בימ"ש זה, ומכאן שיחסי הוועדה וביהמ"ש מורכבים יותר מההיררכיה הנרמזת והיחסים 

ביניהם הינם אחד מארבעת הבסיסים המרכזיים של עבודת והתנהלות הוועדה המרכזית. בהקשר זה, מבחינת 

ולרשימות אמצעים חוקיים לערער על  אחריותיות כלפי מערכת המשפט מקנה חוק הבחירות למועמדים 

עבודת הוועדה ועל תוצאות הבחירות ולדרוש את תיקונם בפני בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים. 

בית המשפט רשאי לבטל את הבחירות בכללן או בקלפי מסוימת ולצוות על עריכתן שנית במועד שיקבע; 

להכריז שפלוני לא נבחר לחבר הכנסת וכי אדם אחר נבחר; לקבוע מחדש את חלוקת הקולות בין רשימות 

ניתן  לעניינים מנהליים  בית המשפט  דינו של  זה על תוצאות הבחירות. על פסק  לפי  ולהכריז  המועמדים, 

לערער לבית המשפט העליון אם ניתנה רשות לכך מאת נשיא בית המשפט העליון. 
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מוועדת  פורמלית  דרישה  הכנסת,  בתקנון  או  אליו,  הנלוות  בתקנות  או  לכנסת  הבחירות  בחוק  מצאנו  לא 

ולכנסת על  הבחירות המרכזית להגיש דו"ח לגורם כלשהו, מעבר להודעות שהיא נדרשת להעביר לציבור 

פי החוק, כפי שפורטו, ולפרוטוקולים של ישיבות הוועדה. כמו כן חשוב לציין כי ממד האחריותיות מובנה 

בתוך עבודת הוועדה כנובע מהמבנה הייחודי שלה: הדרג המנהלי מחויב לקבל את אישור נשיאות הוועדה או 

מליאתה במגוון נושאים: תקציב הוועדה, מיקום קלפיות, יוזמות לתיקוני חקיקה ועוד.

אחריותיות - הנוהג למעשה
באיזו מידה חייבת ועדת הבחירות לתת דין וחשבון על מעשיה בפועל?

ניקוד: 89
בפועל, האחריותיות של ועדת הבחירות היא גבוהה. ועדת הבחירות כפופה לפיקוח של מבקר המדינה – גם 

וכלפי  הכנסת  הציבור,  כלפי  גבוהה  אחריותיות  יש  עצמו(.  במבקר  )תלוי  הבחירות  הליך  במהלך  וגם  אחרי 

המפלגות ומועמדיהן והחלטות הוועדה לגבי תוצאות הבחירות מוגשות לכנסת ומפורסמות בציבור. הוועדה 

מפלגתי  גורם  מצד  המשפט  לבתי  מפניה  כתוצאה  נדרש  הדבר  כאשר  המשפט,  לבתי  דין-וחשבון  מגישה 

שבראש  העובדה  כן.  עשתה  לא  המרכזית  הבחירות  וועדת  אשר  מקרים  לנו  מוכרים  ולא  אחר  ציבורי  או 

הוועדה עומד שופט מכהן בבית המשפט העליון תורמת לאחריותיות כלפי המערכת המשפטית, ולתחושת 

האחריותיות כלפי הציבור. בפועל, יחסי הוועדה עם ביהמ"ש מורכבים ורגישים. מאחר שיש רשות, לפי החוק, 

לגורמים שונים לערער לבית המשפט על החלטות הוועדה, בהחלט יתכן שבית המשפט יהסס להפוך החלטה 

של יושב ראש הוועדה, שהוא עצמו עמית ומשמש כשופט בבית המשפט העליון. 

בנוסף, רמת השקיפות של פעילות הוועדה בפועל, היא גבוהה ובכך מסייעת אף היא בהבטחת האחריותיות 

שלה. 

נקודה מעניינת ביחס לפיקוח בפועל היא, לדברי אחד המרואיינים, העובדה כי יושב ראש הוועדה משמש 

הפיקוח  מידת  כלפיו.  פנימית  אחריותיות  יש  לאלה  המקצועי.  המנגנון  ועבודת  עבודתה  על  פיקוח  כגורם 

ועצמתו תלויים באישיותו של השופט העומד בראש הוועדה: יש שופטים המאפשרים לוועדה יד חופשית 

בפעילותה ויש המהדקים את הפיקוח - הדבר תלוי לא מעט במידה האקטיביזם של השופטים. יש לזכור כי 

בפועל מערכת היחסים הנוצרת בין יושב ראש הוועדה לבין חבריה, שהם אנשים פוליטיים, היא מורכבת. הנחת 

היסוד, שאכן מתקיימת במציאות, היא כי השופט יגרום לחברי הוועדה להתעלות מעל המחלוקות הפוליטיות 

ולפעול יחד לטובת העניין – קיום הבחירות. מדברי המרואיינים ומדיוני השולחן העגול עלה כי במנגנון המנהלי 

גבוהה של מחויבות לתפקיד  רמה  יש  הבחירות,  לפועל את תהליך  הבחירות המרכזית, המוציא  ועדת  של 

ותחושת אחריותיות חזקה לביצוע הבחירות בצורה טובה ביותר האפשרית. 

באשר לתקציב הוועדה, הרי שלוועדה אחריותיות כלפי ועדת הכספים של הכנסת, המאשרת את התקציב 

שמגישה הוועדה. מבחינה כספית, לאחר אישור התקציב על ידי הכנסת, חשב ועדת הבחירות מקפיד מאוד 

על עמידה בתקציב, דורש לקבל פירוט כספי מהמנהלה ומוסר דין וחשבון מסודר ליושב ראש הועדה, כנדרש. 

המרואיינים ציינו כי אין אי סדרים בעבודת הוועדה.
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ג. יושרת ועדת הבחירות
יושרה - היבט החוק

באיזו מידה ישנם מנגנונים המבטיחים את היושרה של ועדת הבחירות?

ניקוד: 75
הוועדה  הרכב  מהיות  הוועדה.  חברי  של  ליושרה  ישירות  המתייחסות  הוראות-חוק  או  תקנות  קיימות  לא 

פוליטי ביסודו, שאלת היושרה עשויה לעלות שכן היא עוסקת בשמירה על טוהר הבחירות ומניעת שיבושים 

או זיופים. אולם, בחוק הבחירות יש התייחסויות שונות, הקשורות להרכב ולאופי עבודתה של ועדת הבחירות 

המרכזית הנוגעות באופן ישיר או עקיף לנושאים הקשורים ביושרה, כגון: מניעת משוא פנים והבטחת שקיפות 

בעבודת הוועדה. העובדה שוועדת הבחירות המרכזית מורכבת מנציגי הסיעות בכנסת וכך גם מורכבות ועדות 

הבחירות האזוריות וועדות הקלפי אמורה לתרום לייצוג ההולם של הגורמים השונים המשתתפים בבחירות 

ולמנוע משוא פנים, הטיה או קיפוח כלפי גורם אחד או מערך אינטרסים מסוים. הנחת היסוד היא, כזכור, כי 

נציגות בוועדה של המפלגות השונות תיצור איזון בין אינטרסים פוליטיים שונים ומגוונים. כך תתקיים שמירה 

הדדית של החברים אלה על אלה בכל הרמות: החל בוועדות הקלפי, דרך הוועדות האזוריות ועד הוועדה 

המרכזית ולא תתאפשר הפרה של דיני הבחירות – כלומר תישמר היושרה. מינוי של שופט בית משפט עליון 

כיושב ראש הוועדה מהווה מעין מנגנון להבטחת יושרתה: ההנחה היא כי שופטי ביהמ"ש העליון הם אנשים 

בעלי יושרה אישית גבוהה, ובתפקיד יושב ראש הוועדה השופט יקפיד על יושרתה.

בדרך כלל קיומו של קוד אתי מהווה מגנון נוסף להבטחת יושרה. לוועדת הבחירות המרכזית אין קוד אתי 

כל  על  הוועדה  שואפת  פיהם  על  הנורמטיביים  והעקרונות  הערכים  פזורים  הוועדה  באתר  אך  לה,  מיוחד 

ומקובעי  הוועדה  מצוות  הנדרש  ההתנהגות  קוד  לוועדה  סדור  אתי  קוד  של  בהיעדרו  לפעול.  שלוחותיה 

המדיניות והצוות האדמיניסטרטיבי הוא כללי האתיקה של עובדי המדינה והתקשי"ר. על פי כללי האתיקה 

האלה, על עובד מדינה למלא את תפקידיו על פי אמות מידה מקצועיות ושיקולים ענייניים בלבד. מעבר לכך, 

כללי אתיקה הם רחבים ומקיפים, ונוגעים לסוגיות שהועלו לגבי ניגודי אינטרסים, מתנות, תעסוקה, יושרה, 

מקצועיות ומתן שירות איכותי לציבור אך אין הם נוגעים בהיבטים הייחודיים של עבודת הוועדה ובתהליך 

הבחירות עצמו. עובדי הוועדה הם ללא ספק עובדי ציבור אך אין בחקיקה הסדרה של מעמדם176. הוועדה 

בנוגע  התכ"מ  את  וכן  העובדים  ולזכויות  לחובות  באשר  התקשי"ר  הוראות  את  מרצונה  עצמה  על  קיבלה 

להתנהלותה הכספית. כך, אלה משמשים מנגנון נוסף להבטחת היושרה. לכך ניתן להוסיף כי יש נהלים ברורים 

מאוד לכלל עובדי הוועדה למשל, מזכירי ועדות הקלפי נדרשים להליך מרכב ומסודר של הכשרה, בחינה 

והסמכה ולקיום מדוקדק של הוראות חוק הבחירות. אלה תורמים להבטחת היושרה.

לצוות ועדת הבחירות יש מחויבות כללית לתקנון עובדי המדינה )קובעי המדיניות ומנגנון האדמיניסטרציה(, 

ולכללי האתיקה לשופטים )ליושב ראש הוועדה( אשר בהם מופעים, בנוסחים ובהקשרים שונים, ערכים כגון 

ונבחרי ציבור.  ומתן שירות איכותי של עובדי, שליחי  יעילות, מקצועיות  יושרה, שקיפות,  פנים,  אי-משוא 

ועדת הבחירות  צוות  אולם, לא מצאנו התייחסות לחוזה או הסכם מיוחד אשר עליו צריכים לחתום חברי 

המרכזית, אשר משקף את הערכים האלו בהקשר המיוחד של תהליך הבחירות. 

176   יוצא מכלל זה הוא תיקון 60 לחוק הבחירות המסמיך את יושב ראש הוועדה לקבוע סוגי עבודות, תפקידים או שירותים שיש 

לבחון את עברו הפלילי של מי שמבצעם עבור הוועדה או נותנם לה )ס"ח התשע"ג, עמ' 4(.
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לאופי הפוליטי של ועדת הבחירות המרכזית יכולה להיות הצדקה ככל שמדובר בפיקוח על הקיום התקין 

של הבחירות שכן הייצוג הפוליטי מאפשר לסיעות לפקח מקרוב על טוהר הבחירות, אך הוא מתגלה כבעייתי 

בהקשר של הפעלת סמכויות שיפוט על ידי הוועדה, ובעיקר הסמכות של הוועדה שלא לאשר השתתפות 

בבחירות של רשימה או מועמד, מחמת מטרותיהם או מעשיהם. במצב זה מוענקות סמכויות שפיטה וביצוע 

לגוף פוליטי, דבר שאינו עולה בקנה אחד עם עקרון הפרדת הרשויות, עיקרון המחייב את מסירת סמכות 

השפיטה לגוף שאינו פוליטי. במצב הנוכחי קיים חשש מפני הכרעות פוליטיות בפסילת רשימות ומועמדים 

על פי השיוך הפוליטי של חברי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. עם זאת על החלטת הוועדה יש ביקורת 

יסוד:  לחוק  7א  סעיף  פי  על  מלהיבחר  מנוע  מסוים  מועמד  כי  החלטה  כי  קובע  הבחירות  וחוק  שיפוטית 

הכנסת177 טעונה אישור בית המשפט העליון כלומר, דרישת האישור היא חובה.

יושרה - הנוהג למעשה
עד כמה מובטחת יושרתה של ועדת הבחירות בפועל?

ניקוד: 87
בפועל, היושרה של ועדת הבחירות המרכזית רבה. בדיונים ובראיונות שנערכו צוין כי אין בעיות של יושרה 

הציבור.  בקרב  אמון  של  רבה  ממידה  נהנית  והיא  הוועדה  על  תלונות  אין  כי  אף  נאמר  בוועדה.  ושקיפות 

מרואיינת העובדת במנהל הוועדה ציינה כי על אף שאין קוד אתי ייעודי לחברי הוועדה היא ועמיתיה לוועדה 

מקפידים בחומרה על ניטרליות פוליטית הם אינם מביעים את דעותיהם הפוליטיות בפומבי, אינם חותמים 

על עצומות ואינם חברי מפלגה. לדבריה, לא ניתנת לעובדי וועדת הבחירות הכשרה אתית אך היא אינה רואה 

צורך בכך שכן הדברים מובנים מאליהם לעובדים. 

כפי שצוין לעיל, הוועדה קיבלה על עצמה בפועל, באופן וולונטארי, את הוראות התקשי"ר באשר לחובות 

וזכויות העובדים וכן את הוראות התכ"מ בנוגע להתנהלותה הכספית. היות ורובם המכריע של עובדי הוועדה 

הם עובדי מדינה, הם ממילא פועלים לפי התקשי"ר וכפופים לדיני המשמעת החלים על כלל עובדי המדינה. 

אף על פי כן וכדי להדגיש את המחויבות לכללים פרסמה הוועדה במערכת הבחירות לכנסת ה-19 הנחיות 

מפורטות לעובדים בנושאי איסור ניגוד עניינים, איסור פעילות מפלגתית, איסור על עבודת עובדים שלהם 

יחסי ממונה-כפיף בעבודתם הרגילה, וכן איסור העסקת קרובים והנחיות אלה אכן נאכפו במהלך הבחירות. 

לקידום  מקיפה  מטה  עבודת  מתקיימת  וה-19  ה-18  לכנסות  לבחירות  ביחס  המדינה  מבקר  דו"חות  לאור 

הסדרת מעמדם של העובדים. דבר זה יהפוך את הקוד האתי של עובדי המדינה למחייב כלפי עובדי הוועדה 

ולא רק וולונטרי, כפי שהמצב הוא כיום.

לסיכום, ניכר כי וועדת הבחירות מקפידה הקפדה יתרה על היושרה הן באמצעות הכללים הקבועים בחוק והן 

באמצעות המחויבות של עובדי הוועדה לכללי אתיקה ככלל.

177   עניינו של סע' 7א הוא שלילת הזכות להיבחר בשל שלילת קיומה של המדינה כיהודית ודמוקרטית, הסתה לגזענות או תמיכה 

במאבק מזוין נגד המדינה.
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תפקיד ועדת הבחירות במערכת היושרה

א. פיקוח על התנהלות הבחירות
האם הגוף המנהל את הבחירות מפקח ביעילות על מימון המפלגות והמועמדים?

ניקוד: --
בנושא מימון המפלגות בבחירות או מימון המועמדים בבחירות  לוועדת הבחירות כל סמכות  אין  בישראל 

המקדימות. חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1781973 קובע כי מימון הבחירות ישולם על ידי הכנסת. הפיקוח על 

תקינותן של ההכנסות וההוצאות ועמידתן בתנאי החוק נתון בידי מבקר המדינה.

כי ועדת הבחירות מעבירה לסיעות הכנסת היוצאת תשלום בגין איוש הקלפיות בהתאם  זה  יוער בהקשר 

לאיוש בפועל וזאת מכוח סעיף 7ג לתקנות הבחירות.

ב. ניהול מערכת הבחירות
האם הגוף המנהל את הבחירות, מפקח באופן יעיל על הוגנותן ותקינותן של הבחירות?

ניקוד: 90
לוועדת הבחירות המרכזית תפקידים מוגדרים וברורים הכוללים את ארגון מערכת הבחירות, תפעול תקין 

שלה ופיקוח על תהליכי ביצוע הבחירות וספירת הקולות. 

הכנת פנקס הבוחרים, כלומר רשימת הזכאים לבחור, היא באחריות שר הפנים ולא באחריות הוועדה והוועדה 

מפעילה את מערכת הבחירות על בסיס פנקס הבוחרים המועבר אליה ממשרד הפנים. הפנקס מועבר לוועדה 

לאחר שהוצג לציבור אשר מתבקש לבדוק את רישומו להבטחת מימוש זכותו לבחור. בהתאם לחוק הבחירות, 

שר הפנים מוסר את קובץ פנקס הבוחרים )ללא הנתון של שנת לידתו של הבוחר( גם לכל סיעה בכנסת ולכל 

רשימת מועמדים כנגד התחייבות לשמירה על המידע, איסור העתקתו והפצתו וכדומה.

מתפרסמת  הרשימה  בבחירות.  להתמודד  וזכאותם  המועמדים  לרשימות  בנוגע  פיקוח  סמכות  יש  לוועדה 

וכל מפלגה הרשומה במרשם המפלגות זכאית לגשת לבחירות. כמו כן קבועים בחוק היסוד ובחוק  ברבים 

המועמדים,  כשרות  את  לבדוק  המרכזית  הבחירות  ועדת  באחריות  למועמדים.  הכשירות  תנאי  הבחירות 

האות והכינוי בו משתמשים בבחירות ולהודיע לרשימות על החלטתה לגבי זכאותן, וכן על כל ליקוי שנמצא 

ברשימה. רשימה שלא אושרה רשאית לערער על כך בפני בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים.

באחריות הוועדה לפקח ולהבטיח כי האנשים המגיעים להצביע בקלפי בבחירות יהיו אכן בעלי זכות בחירה. 

הוועדה מפעילה מרכז מידע בנושא זה, אך אינה אחראית על הרישום בפנקס הבוחרים. הכלל הבסיסי הקבוע 

בחוק הבחירות הוא כלל ה"ריתוק לקלפי" דהיינו: בוחר רשאי לממש את זכות הבחירה שלו רק בקלפי בה 

178   ס"ח התשל"ג, עמ' 52.


