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 לתקשי"ר  42.427 פסקה
 עבודת עובדי המדינה בוועדת הבחירות המרכזית 

 ועדת הבחירות המרכזית היתר כללי לעבודה עבור)א(       
ל ניהולם של הבחירות לכנסת ומשאל עם, מופקדת ועדת הבחירות ע. 1

-המרכזית לכנסת שהוקמה לפי חוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט
1969; 

ניהול הבחירות דורש גיוסם של עובדים מיומנים לפרק זמן קצוב. מאז  .2
 150שירות המדינה. אף סעיף  ומתמיד, נרתמו לעבודת הוועדה עובדים מקרב
מורה לאמור כל משרדי  1969-לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט

הממשלה והרשויות המקומיות יגישו את העזרה שתדרוש מהן הוועדה 
 המרכזית;

בות שירות המדינה רואה בסיועם של עובדי המדינה למערך הבחירות נצי.3
כן, ניתן היתר כללי, -ה בישראל ועללכנסת משימה חשובה לקידום הדמוקרטי

כמפורט בנסמן זה. יחד עם זאת, לנגד עינינו גם האחריות לכך שמערך שירות 
 המדינה, על מגוון משימותיו, לא ייפגע;

. נסמן זה נועד לאזן בין הצרכים השונים ולהבטיח כי תינתן הדעת לכך 4
 שעבודתם השוטפת של יחידות הממשלה תימשך כסדרה;

המדינה מותר לעבוד לקראת הבחירות לכנסת וביום הבחירות עצמו  . לעובד5
עבור ועדת הבחירות המרכזית בתפקידים ניהוליים ומינהליים, )למעט חבר 

מקום חבר בוועדת בחירות -בוועדת הבחירות המרכזית וכן, כחבר וכממלא
 אזורית ובוועדת קלפי(. כן, מותר לעובד המדינה לעבוד בתפקידים כגון: מזכיר

ועדת קלפי, הדרכה והרצאות לעובדי ועדת הבחירות, סדרנות, שירותי מידע 
 ביום הבחירות וכיוצא בזה, בהתאם למפורט בפסקה זו.

 

 עבודה בשעות העבודה הרגילות)ב(         
לעיל, למעט עובדים שנסמן )ד( להלן חל עליהם,  5. עובדים כאמור בנסמן )א(1

ית בשעות העבודה הרגילות, ייצאו אשר יועסקו בוועדת הבחירות המרכז
 לחופשה בעת שימלאו תפקידים אלה;

, אוסר על עובד לעבוד בתקופת 1951-. הואיל וחוק חופשה שנתית, התשי"א2
חופשת המנוחה שנקבעה באותו החוק, ניתן לנצל לעניין נסמן זה כחופשה 
בתשלום רק אותם ימי חופשה שנתית צבורים אשר עומדים לזכות העובד 

 ודפים על ימי החופשה לפי החוק; והע
ימי חופשה ממכסת ימי החופשה  63. יובהר, כי ניתן לנצל עד מקסימום 3

הצבורה של העובד לצורך כך. חריגה מהוראה זו מצריכה אישור פרטני מנציב 
 שירות המדינה; 

. אם לא עומדים לרשות העובד די ימי חופשה כאמור, יחויב לצאת לחופשה 4
 תנאי לתחולת ההיתר לפי נסמן זה.ללא משכורת, כ

 

 עבודה בשעות שלאחר שעות העבודה הרגילות)ג(         
לעיל, אשר יועסקו לאחר שעות העבודה  5. על עובדים כאמור בנסמן )א(1

הרגילות לא תחול הגבלה כלשהי, ובלבד שהדבר לא יפגע בעבודתו השוטפת של 
 העובד בשירות המדינה;

ה במשרדו למספר שעות, יחויב מאזן ימי חופשתו עובד אשר יגיע לעבוד .2
במספר השעות הדרושות להשלמת התקן היומי. יובהר, כי החישוב הוא על 
 בסיס יומי ולא ניתן להעביר שעות עבודה מיום ליום להשלמת תקן יום העבודה;

. עובד הזכאי למכסת כוננויות במסגרת תפקידו הקבוע בשירות המדינה, יוכל 3
ות כוננות באותו יום, ובתנאי שעבד במשרתו הקבועה חמש שעות לדווח על שע

 לפחות.
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 עובדים בחוזים הכוללים תמורה גלובלית בגין עבודה בשעות נוספות)ד(        
עובד בחוזה הכולל בתוכו תמורה גלובלית בגין עבודה בשעות נוספות )כגון: 

ועדת הבחירות  חוזה בכירים, חוזה משכורת כוללת( אשר יבקש לעבוד במסגרת
 המרכזית, יחול עליו ההיתר הכללי המיוחד לעבודה זו, בתנאים הבאים:

 . עבודה מעבר לשעות העבודה הרגילות1
פי התקשי"ר, ינוכה באופן כולל מסך -בגין היעדרות מעבר לשעות העבודה על 

כל ימי החופשה העומדים לזכות העובד בשירות המדינה יום חופשה אחד בגין 
 כל עשרה ימי העסקה מצטברים בוועדת הבחירות המרכזית;

 . עבודה בשעות העבודה הרגילות2
ית, ינוכו בהתאמה ימי חופשה בגין ימי העסקה שלמים בוועדת הבחירות המרכז

שלמים ממאזן החופשה של העובד בשירות המדינה ויחול האמור לעניין זה 
 לעיל; 2בנסמן )ב(

בדירוגים המקצועיים  45עובדים המדורגים במשרות שדרגת השיא  .3
 ומקביליהם

העסקת עובדים אלו בוועדת הבחירות המרכזית, למעט לגבי העסקה כעובדים 
 ו בתפקידי הדרכה, תהא באישור נציב שירות המדינה.ביום הבחירות א

 

 אישור הממונה)ה(        
ידי הממונה על העובד ומנכ"ל המשרד -. נדרש אישור אישי בכתב ומראש על1

או מנהל יחידת הסמך, אם הם אינם הממונה הישיר, להיעדרותו מן העבודה 
 בתקופת ההעסקה בוועדת הבחירות המרכזית;

שר במידה והוא סבור כי העבודה השוטפת במשרד עלולה . הממונה לא יא2
להיפגע כתוצאה ממתן האישור כל זאת, בין היתר, בהתייחס לכלל העובדים 

 להם ניתן אישור ביחידה;
. יובהר, כי עובד שחל עליו ההיתר הכללי המיוחד לעבודה בוועדת הבחירות 3

טית, ובלבד שיפנה המרכזית לפי הודעה זו, אינו זקוק להיתר אישי לעבודה פר
לעיל בגין עבודתו בוועדת  1כאמור מראש לקבלת אישור המשרד כאמור בנסמן 

 הבחירות המרכזית לפי פסקה זו;
.האחראי בכל משרד יעביר לנציב שירות המדינה, בסמיכות למתן האישור, את 4

רשימת העובדים שאושרה להם העסקה בוועדת הבחירות המרכזית תוך פירוט 
 ומקום עבודתם.תפקידם 

 

 איסור ייצוג מפלגות בוועדת בחירות)ו(         
מובהר בזאת, כי ההיתר הנ"ל ניתן לעובדי המדינה שיעבדו לצורך הבחירות  .1

 ידה בלבד;-לכנסת מטעם ועדת הבחירות המרכזית ועל
אין ההיתר חל על העסקת עובדים מטעם מפלגה כלשהי, או על ייצוגה של  .2

 עדת קלפי או בוועדת בחירות אזוריות וכיוצא בזה.    מפלגה כלשהי בוו
 

 נוכחות במשרד)ז(         
. עובד אשר קיבל אישור לעבוד בוועדת הבחירות המרכזית, יקפיד על החתמת 1 

 כרטיס הנוכחות הן בוועדת הבחירות והן במשרד;
. ועדת הבחירות המרכזית תעביר מידי חודש בחודשו למשרדו של העובד את 2 

 ו"ח הנוכחות של ועדת הבחירות;ד
. האחראי במשרד יבצע בדיקה חודשית של דוחות הנוכחות הן המשרדיות והן 3

 של ועדת הבחירות המרכזית.
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 (30.12.2018בטבת התשע"ט  ) בכ"
 

 6מס' עט/ ת נציב שירות המדינההודע
 מינויים בתקופת בחירות

 
-הצעת חוק התפזרות הכנסת העם אישור  (26.12.2018) ביום י"ח בטבת התשע"ט .1

 ;21-ובהתאם לחוק יסוד: הממשלה, המדינה נכנסה לתקופת בחירות לכנסת ה 20
הוא מועד ( 24.12.2018)לעניין הודעה זו יש לראות את יום ט"ז בטבת התשע"ט 

, כמועד בו החלה תקופת הבחירותהודעתו של ראש הממשלה על הקדמת הבחירות, 
התנאים המהותיים המצדיקים להביא בחשבון את כיוון וממועד זה מתקיימים 

 .השיקולים ואמות המידה שנקבעו ביחס לתקופת הבחירות

בתקופה זו חלים הסייגים והמגבלות על מינויים בתקופת בחירות, בהתאם  .2
 :ואשר נוגעת להליכי 1501.1להנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' 

 ;מינויים באמצעות מכרז .א

 ;באמצעות ועדות לאיתור מועמדיםמינויים למשרות בכירות  .ב

 ;מינוי מנכ"לים .ג

 ;נושאי משרות אמון בלשכות שרים ומנכ"לים .ד

 ;מינויים למשרות בכירות בפטור מלא מהליך תחרותי .ה

 .מינויים לתפקידים נוספים ולמשרות לא בכירות שלא באמצעות מכרז .ו

ה על כל הגורמים המטפלים לנהוג כפי המתחייב מהנחיות היועץ המשפטי לממשל .3
ולקבל את האישורים הנדרשים כפי מידת הצורך. נציבות שירות המדינה תקפיד 
על קיום הנחיות אלו ולא תאפשר מינויים של קבע לתפקידים בכירים בשירות 
המדינה עד לאחר הבחירות וכינון ממשלה חדשה, למעט מינויים מקצועיים על 

 .בסיס הקבוע בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה כאמור

מינויים בתקופת  1501.1"ישור להנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' מצ"ב ק .4
 ". בחירות

 

 


