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שיש לבחון כללי הבחירות לכנסת )סוגי עבודות, תפקידים או שירותים 
 2012-, התשע"גאת עברו הפלילי של מי שמבצעם או נותנם(

 (220התשע"ג, עמ'  7185)ק"ת 
 

 תיקון:

 מראה מקום שם
 .375התש"ף, עמ'  8319ק"ת  התש"ף

 
 

-לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט (2))א(א17בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 , אני קובע לאמור:החוק( –)להלן  1969

בחינת 
עבר 

 פלילי

אלה סוגי העבודות, התפקידים והשירותים שיש לבחון את עברו הפלילי  .1
 א לחוק: 17של מי שמבצעם או נותנם לפי סעיף 

 –עובדי הוועדה המרכזית  ( 1) 

כל מי שמועסק בוועדה המרכזית במשרה תקנית או לפי  )א(   
עובד שעות, למעט מי שבמשרתו שלא בתקופת הבחירות הוא 

 הכנסת;

מי שמועסק בוועדה המרכזית בתקופת הבחירות לכנסת  )ב(   
ועובד במשכן הכנסת, בין אם הוא עובד הוועדה, מבצע 
בעבורה תפקיד או נותן לה שירות בתקופה האמורה, למעט 
מי שנותן לוועדה שירותי מזנון או מספק לה ציוד; בפסקת 

י כהגדרתה בחוק מיסו –משנה זו, "תקופת בחירות" 
 ;1996-תשלומים בתקופת בחירות, התשנ"ו

 עובדי המרכז המבצעי הלוגיסטי של ועדת הבחירות המרכזית; (2)  

כל עובדי ועדות הבחירות האזוריות, בין אם משרתם בתקן  (3)  התש"ף
הוועדה האזורית ובין אם הם מועסקים בוועדה לפי שעות, ולמעט 

 הבחירות האזורית ביום הבחירות בלבד.מי שעובד בוועדת 

 א לחוק;21מזכיר ועדת קלפי שמונה לפי סעיף  (4)  התש"ף

מפקח טוהר הבחירות שמונה בהתאם להחלטת יושב ראש הוועדה  (5)  התש"ף
 המרכזית.
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כללי הבחירות לכנסת )גמול והחזר הוצאות לחברי ועדת הבחירות 
 2015-המרכזית(, התשע"ה

 (682התשע"ה, עמ'  7478)ק"ת 
 

 1969-א)א( לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט16בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 החוק(, אני קובע כללים אלה: –)להלן 

  –בכללים אלה  . 1 הגדרות
לרבות משאל עם שנערך לפי חוק סדרי השלטון והמשפט  –"בחירות לכנסת" 

 ;1999-(, התשנ"ט)ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל
חוזר הממונה על השכר בדבר תשלום גמול  –חוזר הממונה על השכר" "

והחזר הוצאות ליושב ראש ולחברי מועצה בתאגידים הסטטוטוריים מיום 
 (, כפי שיעודכן מזמן לזמן;2011בספטמבר  15ט"ז באלול התשע"א )

 ישיבה של אחד מאלה: –ישיבה" "

 הוועדה המרכזית; (1)   

לפי המרכזית, שמינתה הוועדה המרכזית  ועדת משנה של הוועדה (2)   
 לתקנות הבחירות לכנסת; 2תקנה 

 נשיאות הוועדה; (3)   

ישיבה של צוות שמינה יושב ראש הוועדה המרכזית, ושבכתב המינוי  (4)   
שלו קבע היושב ראש כי חברי הוועדה החברים בו יהיו זכאים לגמול 

 לפי כללים אלה;

 יושב ראש הוועדה המרכזית וסגניו; –"נשיאות הוועדה"   

חודשים לפני יום הבחירות  4תקופה שתחילתה  –"תקופת הבחירות" 
-לחוק 10לכנסת, וסיומה חודש לאחר פרסום תוצאות הבחירות לפי סעיף 

 יסוד: הכנסת;

 .1973-תקנות הבחירות לכנסת, התשל"ג –"תקנות הבחירות לכנסת" 

גמול 
לחבר 

הוועדה 
 המרכזית

א)ב( 16חבר הוועדה המרכזית, אשר לא מתקיים לגביו האמור בסעיף  )א( .2
לחוק, זכאי לגמול מתקציב הוועדה המרכזית, בעד השתתפותו 
בישיבה; ואולם מספר הישיבות בשנה שבעדן יהיה זכאי לקבל גמול לא 

 4, ואם יושב ראש הוועדה המרכזית ראה צורך בכך, עד 5יעלה על 
 ישיבות נוספות בשנה.

על אף האמור בסעיף קטן )א(, חבר הוועדה המרכזית כאמור בו, זכאי  )ב(  
ישיבות  12בתקופת הבחירות לגמול מתקציב הוועדה המרכזית בעד 

, ואם ראה יושב ראש 15 -נוספות ולסגן ליושב ראש הוועדה המרכזית 
 ישיבות נוספות.   5הוועדה המרכזית צורך בכך, עד 


