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כך כתב ביומנו הרב משה אלפרט, איש היישוב הישן של ירושלים, על הבחירות לכנסת 
 :1949הראשונה בשנת 

 
בבוקר השכם קמנו אני ואשתי ואחי ר' שמעון לייב, וגיסי ר' נתנאל סלדוכין,  5:35ה "בשע

ובני דב. אחרי ששתינו קפה, לבשנו בגדי שבת לכבוד היום הגדול והקדוש הזה, כי זה 

היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו. אחרי אלפיים שנות גלות או יותר, אפשר להגיד מששת 

זכינו ליום כזה, שנלך לבחירות למדינה יהודית וברוך  ימי בראשית ועד היום הזה, לא

שהחיינו וקיימנו לזמן הזה.... הלכנו לקלפי באזור רחוב החבשים, ופנקסי הזהות של 

מדינת ישראל בידינו. בשמחה רבה ועצומה הלכנו את הדרך הקצרה וכל הדרך הלכתי כמו 

אל היה בידי. לא היה בשמחת תורה אצל הקפות עם ספר תורה, כי פנקס הזהות של ישר

גבול לאושר והשמחה שהיו לי. השמש הביא את תיבת הקלפי והיו"ר קרא אותי ואמר 

"והדרת פני זקן" ואמר לי שהיות ואני האיש הזקן מכל האנשים שישנם פה, אז אני אהיה 

הראשון מהבוחרים. ברטט של קדוש ובהדרת קודש מסרתי לידי היו"ר את פנקס הזהות 

מי מתוך הפנקס שלי וספר הבוחרים, וסגן היו"ר רשם את שמי בנייר ונתן שלי וקרא את ש

. מסר לידי מעטפה אחת ונכנסתי לחדר השני, ששם היו מונחים כל 1לי את מספר 

הפתקאות מכל הרשימות וביד רועדת וברגש של קדושה לקחתי פתח אחד מספר ב', 

ה מידי היו"ר, ונכנסתי רשימת האיחוד הדתי, ושמתי אותה לתוך המעטפה שקבלתי אות

שוב לחדר הקלפי והראיתי לכולם כי יש בידי רק מעטפה אחת. והגיע הרגע הכי קדוש 

בחיי, אותו רגע שלא זכו לו לא האבא שלי ולא הסבא שלי. רק אני בזמני, בחיי, זכיתי 

שבנו הביתה והלכתי  6:28לרגע קדושה וטהרה כזו..... אשרי לי ואשרי חלקי! בשעה 

 יום חג גדול!".להתפלל. 
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 דבר המנהלת הכללית
 

אני מתכבדת להציג בפניכם את הדוח השנתי אשר סוקר את פעילותה הענפה של ועדת 

, זאת במסגרת הוראות חוק חופש המידע, 2019הבחירות המרכזית לכנסת, לשנת 

 )להלן: "החוק"(. 1998-התשנ"ח

 

 –וע הבחירות הכלליות לכנסת אמונה על ארגון וביצ ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

משימה הטומנת בחובה מגוון רחב של תחומים, המתכנסים תחת מטריית מערכת 

 הבחירות.

 

בסיס קיומו של משטר דמוקרטי נעוץ ביום הבחירות לכנסת, יום אשר מהווה את שיאו 

 של ההליך הדמוקרטי. 

 

היסוד המוקנית  יום הבחירות הוא יום בו כל אזרחית ואזרח נקראים לממש את זכות

 להם ב"השמעת קולם", לעיצוב דמותה של מדינת ישראל לשנים הבאות. 

 

מערכת הבחירות  כח החשיבות הרבה של יום הבחירות, קיימת חשיבות רבה בניהולנו

 . באופן מקצועי, איכותי, יעיל, תקין ושקוף של כלל תהליכי העבודה בוועדת הבחירות

 שיגרה והן בתקופת בחירות.  תהליכים אלו מתקיימים הן בתקופת

 

לעניין זה יפים דבריו של כב' השופט מישאל חשין ז"ל, יושב ראש ועדת הבחירות 

 ולראש הממשלה: 16-המרכזית לכנסת ה

"זה תפקידה העיקרי של ועדת הבחירות המרכזית ושל הגופים המרכיבים אותה 

רים: להבטיח יושב ראש הוועדה, הנשיאות, מנכ"ל הוועדה וכל העובדים האח –

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 

נדחקים אל השוליים. החוק הקדיש לבחירות יום  –חשובים ונעלים ככל שיהיו 

עשינו  .להתיר לעצמנו להיכשל אחד בלבד. אין גם חזרה כללית. ואיננו יכולים

ונעשה כדי שנצליח במשימה שהוטלה עלינו, וכלל שהבנתי מגעת עשינו בעבר כדין 

". )מתוך החלטה בדבר הגבלת וכהלכה ואנו מקווים לעשות כן גם לעתיד לבוא

 (.27.11.2002איוש ועדות קלפי ע"י עובדי ציבור מיום 
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בהתאם להוראות חוק יסוד: הכנסת, ביום אמורות היו להתקיים,  21-הבחירות לכנסת ה

 -התשע"ט  20-, נחקק חוק פיזור הכנסת ה2018בדצמבר  26אולם, ביום  .2019בנובמבר  5

 . 2019באפריל  9ביום יצאו לדרכן והן התקיימו  21, והבחירות לכנסת ה2018

 

 מהם מימשו את זכותם 4,303,415 בעלי זכות בחירה.  6,339,729בבחירות אלה היו 

, )כולל קלפיות בבתי חולים, בתי סוהר ובתי מעצר( קלפיות 10,720 -, ב(67.9%) להצביע

 קלפיות נגישות מיוחדות. 2,180 -קלפיות נגישות ו  3,938מהן 

 

סוגיית הגנת הסייבר שהדירה שינה  מערכת זו התאפיינה באתגרים רבים, וביניהם: 

ניוז(, והשפעתן על מערכת הבחירות; מעייני רבים מאיתנו; סוגיות חדשות הכזב )הפייק 

תמודדות ההו בחירות זו היתה ברשתות החברתיות העובדה שהזירה המרכזית של מערכת

 רשימות שהוגשו, על כל המשמעויות שבכך.  47עם 

 

 124 - ב ראש הוועדה, כב' השופט חנן מלצר-כמו כן, במהלך מערכת בחירות זו דן יושב

ל הפרות לכאורה של הוראות חוק הבחירות )דרכי בקשות לצווי מניעה, שהוגשו בש

 .1959-תעמולה(, התשי"ט

 

, באופן ישירהשפיעו  במסגרת זו קבע כב' השופט מלצר מספר החלטות תקדימיות אשר

  בין ההחלטות: .ברשתות החברתיות התנהלות תעמולת הבחירותבין היתר, על 

 

בעניין  (,דרכי תעמולה) תהבחירות לכנס כי הוראות חוק, בה נקבע החלטה תקדימית

יחולו גם על  -איסור על תעמולת בחירות אנונימית שקיפות בתעמולת בחירות וה

ועל פרסום ברשתות החברתיות בפרט. ככלל, , פרסומים במרשתת )רשת האינטרנט(

בהתאם להחלטה, תעמולה מטעם מפלגה או רשימת מועמדים, או תעמולה ממומנת, 

לאדם פרטי, , אולםואינה יכולה להיות אנונימית. –הפרסום חייבת לכלול את פרטי יוזם 

לפרסם את דעתו באופן אנונימי, כל עוד לא , מותר שאינו פועל מטעם מתמודד בבחירות

מדובר בתעמולה בתשלום או מטעם אחד המתמודדים בבחירות או גוף פעיל בבחירות או 

 גוף קשור לסיעה, כהגדרתם בדיני הבחירות. 
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ין לשלוח תעמולה אנונימית באמצעות מסרונים אחרת נקבע כי א דימיתהחלטה תקב

(SMS),  וככל שמדובר בתעמולת בחירות, אף על דרך של סקר, יש לחשוף את יוזם

 התעמולה. 

 

חשיבות ראשונה במעלה להנגשת הבחירות לכלל במסגרת פעילותנו, אנו מייחסים 

 דמוקרטית ולהצביע באופן המיטבי. הציבור, באופן שיאפשר לכל בוחר לממש את זכותו ה

 

, בין פעלנו 21-נסת הלבחירות לכ ,20-לפיכך, במהלך התקופה שבין הבחירות לכנסת ה

 היתר, להכשרת והנגשת קלפיות רבות.  

 

שאיפשר לבוחרים עם תקדימי פיילוט  קיימנו 21-במערכת הבחירות לכנסת הכמו כן, 

ותקן על גבי שיר עזר טכנולוגי ייחודי, שהות מכעיוורון או לקות ראייה להצביע באמצע

משקפיים והותאם במיוחד לצורך הבחירות. ההצבעה באמצעות מכשיר העזר איפשרה 

 הצבעה באופן עצמאי וחשאי לחלוטין, ללא צורך בסיוע מלווה. 

 

ועדת הבחירות המרכזית כגוף ציבורי, רואה במימוש הנגשת הבחירות, מסר חשוב, 

יים נוספים שמעניקים שירות לציבור כל ימות השנה, לעשות וקוראת לגופים ציבור

 מעשה, ולאפשר השתתפות של אזרחים עם מוגבלויות שונות, במרחב הציבורי. 

 

 3,000 -למעלה מהינו העסקת  21-בבחירות לכנסת הפרוייקט נוסף וייחודי שאותו יישמנו 

רנים, בקלפיות ברחבי חיילים בודדים וחיילים מקרב משפחות מעוטות יכולת בתפקיד סד

 הארץ.  

 

 7-אך כ , ומשחלפו21-העשייה הכרוכה בבחירות לכנסת ה סיימנו אתעוד בטרם והנה, 

-חוק התפזרות הכנסת ה 2019במאי  20, נחקק ביום 21-שבועות מיום הבחירות לכנסת ה

 . 2019בספטמבר  17יתקיימו ביום  22-, בו נקבע כי הבחירות לכנסת ה2019-התשע"ט 21

 

זמנים כה באותה השנה ובסמיכות  בה מתקיימת מערכת בחירות נוספת זו,  סיטואציה

 הינה היסטורית וחריגה.  ,צפופה
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מהם מימשו את  4,465,168בעלי זכות בחירה.  6,394,030היו  22-בבחירות לכנסת ה

 )כולל קלפיות בבתי חולים, בתי סוהר ובתי קלפיות 10,788 -ב (69.46%) זכותם להצביע

  קלפיות נגישות מיוחדות. 2,212-קלפיות נגישות ו 3,889, מהן מעצר(

 

למסע ארוך ובלתי צפוי, שהוכתר על , יצאנו 21-קבלת חוק התפזרות הכנסת ה עםמייד 

"מחזקים את אמון הציבור בוועדת הבחירות  –ידינו כבר בראשית הדרך תחת הכותרת 

  ובטוהר הבחירות".

 

בחירות "רגילה", בה בתקופת מערכת הבחירות מבצעת למעשה, להבדיל מכל מערכת 

את כל הפעולות הנגזרות מדיני הבחירות, לביצוע הבחירות הלכה  םהוועדה בדוחק זמני

 נדרשנו לפעול בשלושה מישורים מקבילים: 22-במערכת בחירות לכנסת ה –למעשה 

 ;21-הכרוכה בבחירות לכנסת הסיום הפעילות  -

 ;21-ם מהבחירות לכנסת ההפקת לקחי ביצוע תהליך של -

  .22-ביצוע הבחירות לכנסת ה -

 

טוהר הבחירות הוא המעניק לדמוקרטיה את חיותה, את אמון הציבור במוסדות שלטון 

, פעלה מאז . משכךהבוחרים ובשמםאת היכולת לפעול למען  להם הנבחרים ונותן 

  .בחירות, כדי לשמור על טוהר הלתהושביכ ככל ,ועדת הבחירות המרכזית ומתמיד

 

בהחלטה תקדימית, כי אסור  ,כב' השופט מלצרראש הוועדה, -יושבקבע במסגרת זו, 

נת תכנית והורה על הכ ,מדים להציב מצלמות במקומות הקלפילמפלגות ולרשימות המוע

 פיילוט להקמת יחידה של מפקחי טוהר בחירות מטעם הוועדה, שיצויידו במצלמות גוף.

ה רשאים אך ורק מזכיר ועדת הקלפי או מפקח טוהר על פי ההחלטה, בשעות ההצבע

לצלם במקום הקלפי, ואך ורק במקרים חריגים, בהם יהיה חשד סביר לביצוע הבחירות, 

 אישור קונקרטי לצילום. ועבירה פלילית במקום הקלפי, ורק אם קיבל

עוד נקבע בהחלטה כי מפקחי טוהר הבחירות יתעדו בצילום את הליך ספירת הקולות 

 פי במלואו.בקל

 

 

 

 

mailto:Slevi@knesset.gov.il
http://www.bechirot.gov.il/


 המנהלת הכלליתלשכת    ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

  37מתוך  7עמוד  

  91950, القدس أورشليم, غوريون بن مجمع: العنوان 91950 ירושלים  ,גוריון-בן קריית דוד ,משכן הכנסת

 Slevi@knesset.gov.il: اإللكتروني البريدדוא"ל  02-5669855 :فاكس פקס, 02-6753407:هاتف טלפון

  www.bechirot.gov.il الموقعאתר האינטרנט 

 

ועל ועדת הבחירות המרכזית היה  ,לפני יום הבחירותשבועות  3רק החלטה זו התקבלה 

 "באפס זמן"וכך, . להיערך ולהכין תכנית להפעלת מפקחי טוהר הבחירות ולהסמכתם

מיגור כל ניסיון לפגיעה בטוהר  –חליפת הגנה רחבה וייעודית, שמטרתה אחת היא  נוייצר

בפרק הזמן הקצר שעמד לרשותנו גוייסו למעלה התקין של הבחירות.  הבחירות ובהליך

מפקחים שהוכשרו בהדרכות ייעודיות וביקרו במהלך יום הבחירות כמעט בכל  3000 -מ

קמפיין להעלאת היה  לכך מהלך משליםומספר פעמים בכל קלפי.  הקלפיות ברחבי הארץ

  המודעות לשמירה על טוהר הבחירות.

 

 22-חשש כי אחוז ההצבעה בבחירות לכנסת ה היהי מערכות הבחירות נוכח סמיכות שת

אמצעות לשכת הפרסום הממשלתית, קמפיין לעידוד יירד משמעותית. לכן, הפקנו ב

"אין לך זכות לוותר על  הבחירה לבחור, תחת הסיסמא זכות הצבעה, בו נקראו כל בעלי 

 וסייה.הזכות". בקמפיין זה השתתפו בני נוער מכל גווני האוכל

 

וכל זאת היה אך על קצה המזלג מכל אשר התרחש כאן אצלנו בוועדת הבחירות המרכזית 

 לכנסת, במהלך השנה האחרונה, הכל כך משמעותית וייחודית. 

 

ככל הניתן לביצורה של הדמוקרטיה  לעשותחזונה של ועדת הבחירות המרכזית הינו 

יך הדמוקרטי באופן תוך ביצוע ההלהישראלית, באמצעות מתן ביטוי לרצון הבוחר וזאת, 

על אף , 2019בשנת רכות הבחירות האחרונות שהתקיימו בשתי מע עשה גםהמיטבי, וכך נ

 כל הקשיים הכרוכים בביצוע שתי מערכות בחירות זו אחר זו. 

 

לעוסקים במלאכה, עובדות ועובדי ועדת הבחירות המרכזית,  על כך מגיעות כל התודות

  אזוריות, האמונים על העשייה הרבה.ועדות הבחירות ה 19-טי והמרכז המבצעי הלוגיס

 

ת בזאת כי הוועדה תמשיך אני מזמינה את הציבור הרחב לעיין בדוח שלהלן ומתחייב

 שיפור קידום השקיפות והנגשת המידע לציבור. במלאכתה ל

 

 אורלי עדס      

 

 המנהלת הכללית
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 אודות הוועדה
 

(, קובע את "חוק הבחירות" :)להלן 1969-חוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט

ההסדרים הנדרשים לביצוע בחירות דמוקרטיות במדינת ישראל, בהתאם להסדרים 

 (."חוק היסודן: ": הכנסת )להליסוד-החוקתיים כפי שנקבעו בחוק

 

ועדה קבועה ותפקידה המרכזי הוא ארגון וביצוע הבחירות לכנסת ועדת הבחירות היא 

המוציאה לפועל של משימת הבחירות, משימה לאומית ומשאל עם. למעשה, הוועדה היא 

המשימה הינה משימה אומנם, ראשונה במעלה, שהינה מנשמת אפה של הדמוקרטיה. 

יום הבחירות מהווה את שיאו עליה להתבצע ביעילות ובמקצועיות רבה, שכן, אך חולפת, 

להיכשל ואין כל אפשרות למקצה של התהליך הדמוקרטי במדינת ישראל, יום בו אין 

 שיפורים או למועד ב'. 

 

יום מיום כינוסה של  60בהתאם להוראות חוק הבחירות, מוקמת מליאת הוועדה תוך 

, באופן יחסי לגודלן הסיעותכל  מטעםחברים רות מכהנים בוועדת הבחי. כנסת חדשה

  העליון. המשפט בית בכנסת. בראש הוועדה מכהן שופט

 

המשנה הוועדה כיהן  ראש-וכיושב ,חברים 34היו  21 –בוועדת הבחירות לכנסת ה 

 היו ליושב ראש הוועדה המרכזית לנשיאת בית המשפט העליון, כב' השופט חנן מלצר.

: הליכוד, המחנה הציוני, יש עתיד, כולנו, הסיעות הגדולות של הכנסת ששמסגנים  שישה

 . שס והרשימה המשותפת

 

ראש הוועדה מכהן, זו מערכת -וכיושב ,חברים 32היו  22-ועדת הבחירות לכנסת הבו

ראש הוועדה ארבעה סגנים מארבע -הבחירות השנייה ברצף, כב' השופט חנן מלצר. ליושב

 הכנסת: הליכוד, כחול לבן, שס והעבודה. הסיעות הגדולות של 

  

עובדים,  30-מצומצם של כ סגל מקצועיפועל בקביעות המרכזית עדת הבחירות ווב

המועסקים בהיקפי משרה שונים: חלק מהעובדים מועסקים במשרות מלאות, חלקם 

 עו"דעומדת מנכ"לית ועדת הבחירות,  המטהבראש בחלקיות משרה וחלקם לפי שעות. 

 עדס. אורלי 
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 ארגון וביצוע הבחירות לכנסת הינו המבצע האזרחי הגדול במדינה, מבצע הטומן בחובו

ימים  90המסובכות ביותר. בתוך וחוקיות מהמורכבות וארגוניות , מטלות לוגיסטיות

-כס ו, לגיועדות קלפי ברחבי הארץ 11,000-כנדרשת ועדת הבחירות, בין היתר, להקמת 

ודוחקים במועדים קצובים , הכל –ביום הבחירות( והכשרתם  )המועסקיםעובדים  50,000

לפיכך, מייד עם ההכרזה על  אשר כמעט אין כל אפשרות לסטות מהם.הקבועים בחוק, 

, "יש ומוקמות והמרכז הלוגיסטי מועד הבחירות לכנסת, מורחב מטה הוועדה המרכזית

אזורית מכהן שופט בית . בראש כל ועדה ועדות בחירות אזוריות ברחבי הארץ 19מאין", 

משפט מחוזי או שופט בית משפט שלום, והרכבה הסיעתי של הוועדה האזורית זהה 

חודשים  3-להרכבה הסיעתי של הוועדה המרכזית. לצד כל ועדה אזורית פועל במשך כ

 סגל מקצועי אשר מגוייס לתקופה זו. 

 

 –רה אחת ויחידה במט ,ם ומקצועיים בלבדימונחית משיקולים ענייני ועדת הבחירות

 על הצד הטוב ביותר.  לבצע את המטלה המוטלת עליה

 
אשר קובע שתקופת כהונתה של  היסוד, חוקנקבע לפי מועד הבחירות לכנסת אומנם 

הכנסת תהיה ארבע שנים מיום היבחרה. אולם, הואיל והבחירות האחרונות שהתקיימו 

 לא ניתן  -ערכות בחירות ברצף , ובשנה האחרונה התקיימו שתי מ1988במועדן היו בשנת 

אחת  בחירותמערכת נתון לוועדת הבחירות בין אשר לקבוע בוודאות את מרווח הזמן 

להתבשר על הקדמת  הוועדה שנייה, שכן, כמעט בכל מועד היא עלולה לבחירותלמערכת 

מועד הבחירות ועל כניסה לתקופת בחירות. לכן, נדרשת הוועדה להיות ערוכה לבחירות 

 עת.בכל 

 

שלבי -בכדי להגיע לשיא ההליך הדמוקרטי, נדרשת הוועדה להכנות מרובות בהליך רב

שנתי מורכב, אשר מתחיל מייד בתום מערכת הבחירות לכנסת, ונמשך על פני כל -ורב

 התקופה השוטפת העומדת לרשות הוועדה עד ל"תקופת הבחירות" הבאה. 

 

ל מספר שנים בין מערכת בחירות במהלך דברים רגיל בו הבחירות מתקיימות בפער ש

ראש הוועדה, חבריה והסגל המקצועי הקבוע, בשנים -אחת לזו שאחריה,  עוסקים יושב

שבין לבין, בבניית התשתית הבסיסית לקיום הבחירות, נדבך על גבי נדבך, וזאת באין 

 ספור מישורים.
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באופן המיטבי, אחת היא: קיום הבחירות הלכה למעשה  –תכליתה של הפעילות והעשייה 

היעיל, התקין והראוי ביותר, שיאפשר לכל אזרח לממש את זכותו להצביע, תוך קיום 

 עקרונות היסוד של שיטת הבחירות בישראל. 

 

במהלך השנים חל גידול ניכר בהיקף פעילותה של הוועדה, בתחומי אחריותה, באופי 

הגידול הטבעי במספר  עבודתה ובמגוון התחומים בהם היא עוסקת, זאת בין היתר: בשל

הבוחרים לכנסת; הגידול במספר הקלפיות; מגמת הנגשת ההצבעה למירב הבוחרים 

פיתוח מערכות  בחברה הישראלית; התמקדות בתהליכים מורכבים של הפקת לקחים;

הגשת הצעות לתיקוני חקיקה בדיני הבחירות ויוזמות רבות לרפורמות  נלוות; ממוחשבות

 .שונות ושיפור התהליכים

 

באפריל  9, אשר התקיימו ביום 21-להלן מספר נתונים עיקריים מהבחירות לכנסת ה

2019: 
 

 6,339,729 –מספר בעלי זכות בחירה  -

 

     4,303,415 -מספר מצביעים בפועל   -

  

  67.9% -שיעור ההצבעה בפועל   -

 (19-בבחירות לכנסת ה 66.6% -ו 20-בבחירות לכנסת ה 71.8%)לעומת 

 

 קלפיות רגילות 10,460, מתוכן: 10,720 –כ קלפיות ברחבי הארץ סה" -

 קלפיות בבתי חולים 190                                                                       

 קלפיות בבתי סוהר ובתי מעצר 58                                                                       

 

 נציגויות ישראל ברחבי העולם 96-נוסף, התקיימה ההצבעה גם בב -

 

  .קלפיות היו נגישות למוגבלים בניידות 2,180מבין סה"כ הקלפיות האמורות,  -
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בספטמבר  17, אשר התקיימו ביום 22-להלן מספר נתונים עיקריים מהבחירות לכנסת ה

2019: 

 

 6,394,030 –מספר בעלי זכות בחירה  -

 4,465,168 –צביעים בפועל מספר מ -

 69.46% –שיעור ההצבעה בפועל  -

 (.21-בבחירות לכנסת ה 67.9% -ו 20-בבחירות לכנסת ה 71.8%)לעומת 

 קלפיות רגילות 10,543, מתוכן: 10,788 –סה"כ קלפיות ברחבי הארץ  -

 בבתי חוליםקלפיות  189                                                                     

 קלפיות בבתי סוהר ובתי מעצר 56                                                                     

 

 נציגויות ישראל ברחבי העולם.  97 -בנוסף התקיימה ההצבעה גם ב -

 

 ו נגישות למוגבלים בניידות.קלפיות הי 2,212מבין סה"כ הקלפיות האמורות,  -
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 )תחומי אחריות, בעלי תפקידים ובכירים(אגפי הוועדה 
 

 אגף מינהל ומשאבי אנוש

 (31.7.2019מינהל ומשאבי אנוש )פרש ביום סמנכ"ל מר עוזי יצחקי, 

 מר לשם, ראש אגף מינהל ומשאבי אנוש גב' ת

 

  :רקע ותחומי אחריות

 תחומי פעילות בוועדת הבחירות המרכזית: מספרממונה על אגף מנהל ומשאבי אנוש 

  גיוס עובדים, ניהול מכרזים,  :בכלל זה .טיפול בכל נושא הפרט והתקן –ניהול ההון האנושי

אש"ל  יל בשעות נוספות, כוננויות, החזראורי תפקיד, עדכוני תקנים, דרגות, טיפויכתיבת ת

 וכו'. כמו כן, תכנון אסטרטגי של מערך ההון האנושי, המבנה הארגוני והתקינה.

  לרבות ריכוז וכתיבת נהלי הוועדה בתחומי המינהל ,אחריות על תחומי המינהל –מינהל. 

  ליתריכוז משימות שוטפות ואד הוק על פי הנחיית המנהלת הכל –תפקידים מיוחדים . 

 

 תחומי אחריות בתקופה השוטפת:

 ,אנוש בשוטףהתחום משאבי  הכולל אתניהול ההון האנושי על  בתקופת השגרה אחריות

מיפוי כלל התפקידים בתקן בבחירות והסדרת התקן לתקופת  ערכות לבחירות.יוה

ערכות כוללת לתקופת יה לרבות ,שוטףהמינהל תחום הכוללת ל אחריותהבחירות. 

  הבחירות.

 

 תחומי אחריות נוספים בתקופת הבחירות:

גיוס וקליטת עובדי תקופת בתחומי אחריות נוספים:  האגף עוסקבתקופת בחירות 

, וכן ענייני העובדים במטה המרכזי ובוועדות האזוריותב טיפולהבחירות ויום הבחירות, 

 ות. במטה הוועדה ובוועדות האזוריות בתקופת הבחירות וביום הבחיר ההסעדה םתחוב

 

 :22-ובבחירות לכנסת ה 21-עילות בתקופת הבחירות לכנסת העיקרי הפ

, ביצע האגף לניהול ההון האנושי, מינהל 21-בתקופת ההיערכות לבחירות לכנסת ה

 ותפקידים מיוחדים את הפעולות הבאות:
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  לתקופת הבחירות  (22-)בכנסת ה 900 -כ( ו21-)בכנסת ה עובדים 950 -גיוס וקליטת כ

הוועדות הבחירות האזוריות הפרוסות  19ה המרכזי של הוועדה בכנסת ובמטות במט

 ברחבי הארץ. 

 

לצורך גיוס העובדים כאמור פורסמו עשרות הליכים פומביים, מכרזים וועדות איתור 

אשר במסגרתם נקלטו עובדים חדשים למטה המרכזי של הוועדה ובכלל זה המרכז 

ת האזוריות. האגף לניהול ההון האנושי פעל המבצעי הלוגיסטי, ולוועדות הבחירו

בהתאם להמלצות הוועדה הציבורית לבחינת גיוס עובדים לוועדת הבחירות אשר 

. מדובר במהלך רחב היקף אשר איפשר קיום הליכים 2018אושרו בחודש ינואר 

פומביים באיתור וגיוס עובדים לוועדת הבחירות המרכזית, והעניק אפשרות שווה 

מדינת ישראל להגיש מועמדות ולהציע את עצמם לעבודה במערכת  לכלל אזרחי

 הבחירות, על אף העובדה שמדובר במשימה חולפת קצרת מועד. 

 

  המלצה בדבר תקן הוועדה במטה המרכזי ובוועדות האזוריות בפני המנהלת הכללית

של הוועדה, והתנהלות בתקופת הבחירות בהתאם לתקן שאושר. יישום התקן התחשב 

י הוועדה העדכניים, במטלות ובמשימות החדשות אשר עמדו לנגד הוועדה בצרכ

כתוצאה משינויים ותמורות משמעותיות, ובכלל זה איומי הסייבר, האתגרים 

בקרה של המטה המרכזי על יחידות ההטכנולוגיים, הצורך בהגברת הפיקוח, המעקב ו

 השטח ועוד.  

 

 וועדות האזוריות ובמרכז המבצעי מכסת השעות להעסקת עובדים לפי שעות ב קביעת

הלוגיסטי, והתנהלות בתקופת הבחירות בהתאם למכסות שאושרו. יישום מכסת 

השעות התחשב בצרכים, במטלות ובמשימות החדשות שהתווספו כתוצאה משינויים 

ותמורות בהליכי העבודה ובצרכים הארגוניים, כגון: הליך חדש לאיתור וגיוס מזכירי 

ויים בהליכי קליטת החומר בתום יום הבחירות ואריזתו במתכונת וועדות קלפי, שינ

 ועוד.  21-חדשה, גידול במספר הרשימות שהתמודדו לכנסת ה
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 וכצעד שהינו רפורמה משמעותית, הופעלה מערכת  21-לראשונה בבחירות לכנסת ה

 איש 72,000 -מחשוב מתקדמת אשר במסגרתה נרשמו בהליך שוויוני, פומבי ופתוח כ

 -ל הליך שובצו כמועמדים ובסופו ש 23,000 -מועמדים לעבודה, רואיינו והוכשרו כ

 .קולטים-מזכירי ועדות קלפי, חברי ועדות קליטה ורבי 19,280

, בשל סמיכות שתי מערכות הבחירות, הוחלט לראיין את כל 22-בבחירות לכנסת ה 

מועמדים  15,680יינו (. סה"כ רוא21-המזכירים הוותיקים )שעבדו בבחירות לכנסת ה

מועמדים  9,380מועמדים לשלב ההדרכה והמבחן. בנוסף רואיינו  12,755מתוכם עברו 

מזכירי ועדות קלפי, חברי ועדות קליטה  20,160 -בסופו של ההליך גוייסו כ חדשים.

   ורבי קולטים. 

 

  .ליווי גיוס העובדים למבצע ספירת הקולות, באמצעות חברת השמה 

 

 רן ה לתכניות עבודה להעסקת עובדים במבצע יום הבחירות ואישוגיבוש מתוו

    .לכל הוועדות הבחירותבאופן של הקצאת מכסה של שעות 

 

 שר הועסקו במטה המרכזי של הוועדה,כנית להכשרת תומכי מחשוב איישום הת 

במרכז המבצעי הלוגיסטי ובכל הוועדות הבחירות האזוריות. מדובר במהלך חדשני 

תומכי מחשוב  במסגרתו גוייסו והועסקו, 22-שונה בבחירות לכנסת הפעל לראשהו

תומכי מחשוב גוייסו בזמן קצר של כשבוע, הוכנסו  50 -כמטעם חברה חיצונית. 

ודה. תומכי המחשוב סייעו לעובדי לשבוע שלם של הדרכות ונשלחו לשטח לעב

זוריות ועדת הבחירות המרכזית במטה, במרכז המבצעי הלוגיסטי ובוועדות הא

תפעול שוטף בכל הנוגע למערכות המחשוב, הקמת מערכות התקשורת והמחשוב ו

  הממוחשבות.  של המערכות

 

 חיילים לעבודה ביום  גוייסו 22-ובבחירות לכנסת ה 21-בבחירות לכנסת ה

אותרו  ,ועדת הבחירותבהתאם ליוזמת המנהלת הכללית של  הבחירות כסדרנים.

ים מקרב משפחות מעוטות יכולת כלכלית. האגף חיילים בודדים וחייל וגויסו

 ושל החיילים. החיילים אשר הועסק םגיוסל ,הוביל עבודת מטה מול צה"ל

   .כסדרנים קיבלו הכשרה מתאימה

 

  מעקב ובקרה אחר הקפדה על נהלים וכללים אותם קבע אגף מינהל ומשאבי אנוש

מועדי הקדמת  ואשר פורסמו בסמוך מאוד להודעה על ,ת הבחירותוטרם תקופ

 הבחירות. 
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  הנחייה, מעקב ובקרה על מרכז השירות הטלפוני אשר הופעל לאורך כל תקופת

 הרחב, ובכלל זה סיוע ותמיכה שוטפים הבחירות והעניק מידע שימושי לציבור

מתן מענה לסוגיות ועדות קלפי, י למועמדים אשר נרשמו להליך איתור וגיוס מזכיר

  שונות.

 

  הסדרת הדיור לתקופת  :ובכלל זה ,הוועדה המרכזית בכנסתמטה ניהול הקמת

אמצעי המחשוב השונים והתקשורת, אספקת ציוד משרדי ועוד. התקנת הבחירות, 

ייעו בהקמת מרכז השליטה ס ,באמצעות הממונה על משרדי הוועדה בכנסת ,האגף

שהופעל ביום הבחירות והעמידו את כל הציוד והמתקנים למבצע ספירת הקולות 

 כנסת. ב

 

  אחריות על העסקת עובדי השירותים מטעם הכנסת אשר העניקו תפעול שוטף

עובדי שירותים,  :ובכלל זה ,לוועדת הבחירות המרכזית במטה המרכזי בכנסת

נוש אנשי חשמל ומיזוג אויר, סדרנים, אנשי משמר הכנסת ועוד. אגף משאבי א

 .במשמרות כנדרשתיאם את הצבת העובדים היווה את הגורם המקשר לכנסת ו

 

  ניהול כל נושא המינהל והלוגיסטיקה של הוועדה באמצעות מנהלת תחום מינהל

תיאום , ארגון וניהול הארועים בוועדה המרכזית, ולוגיסטיקה במטה המרכזי

מבצע הגשת הרשימות,  :כגון)וארגון כל ההסדרים וההכנות במבצעים מיוחדים 

 .  (כנס ההדרכה, כנס צה"ל ועוד

 

 הפעילות לשנה החולפת:עיקרי 

  ביצוע שתי מערכות בחירות רצופות בהיבטים של משאבי אנוש

 ומינהל.

 

  המלצות הוועדה לבחינת שכר עובדי ועדת הבחירות כל יישום השלמת

 )הוועדה בראשות מר אילן לוין(

 

  המלצות הוועדה הציבורית לבחינת גיוס כח אדם כל יישום השלמת

 .לוועדת הבחירות
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  לגיוס החדשים ועדכון נהלים נוספים  נהליםכל הכתיבת סיום

 בכל תחום מינהל ומשאבי אנוש.  והעסקת עובדים בתקופת הבחירות

 
  המשך מיפוי איוש תפקידים במטה הוועדה ובוועדות האזוריות

לבעלי תפקידים שונים הקמת מאגרים הליכים תחרותיים לפרסום ו

 .הבחירות בשתי מערכות ועסקואשר ה

 
 פיתוח המערכת הממוחשבת לגיוס, קליטה, מיון, קידום  השלמת

, ביצוע פיילוט הכשרה והשמה של מזכירי ועדות קלפי וועדות הקבלה

  רחב ומסכם והפעלת המערכת בשתי מערכות הבחירות.

 

 :22-שינויים ותחומי פעילות נוספים שביצע האגף במערכת הבחירות ה

א משאבי אנוש, מינהל ולוגיסטיקה, עסק בנוסף לפירוט התחומים המצוינים לעיל בנוש

בתום יום הבחירות.  הוועדות האזוריות, 19-מחומרי ההצבעה  האגף אף בתחום קליטת

קלפיות מכל רחבי הארץ בכנסת. לצורך כך נכתב  10,543האגף היה אחראי על קליטת 

 נוהל מסודר, שכלל את המתודה לקליטת הקלפיות, האמצעים והצוותים שעסקו בקליטה.

  עובדים שחולקו לצוותי עבודה. 150 -ליישום הליך הקליטה גוייסו כ
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 הלשכה המשפטית 

 היועץ המשפטיעו"ד דין ליבנה, 

 

  :רקע ותחומי אחריות

ל בעלי התפקידים , עת הבחירותעל מתן ייעוץ משפטי לוועד תמופקדהלשכה המשפטית 

 ה השונים והמגוונים, בתחומי פעילות ,יחידותיה ומוסדותיה השוניםהשונים שבה, 

  ובביצוע תפקידיה בהתאם לחוק, המינהל התקין וההנחיות המחייבות.

 

 תחומי אחריות בתקופה השוטפת:

 לרבות בתחומים הבאים: ,משפטיות שונות הייעוץ המשפטי וחוות הדעת ניתנים בסוגיות

דיני  יחסי העבודה, ,דיני הבחירות לכנסת, המשפט המינהלי ודיני השירות הציבורי

. כמו כן מרכזת הלשכה המשפטית המכרזים והליכי החקיקה הראשית וחקיקת המשנה

, מייצגת את הוועדה בהם מעורבת הוועדה לסוגיות והליכים משפטייםאת החומר הקשור 

לבין הוועדה  ,הקשר בין פרקליטות המדינה ובתי המשפט בערכאות שיפוטיות ומרכזת את

הצעות לתיקוני חוקים וחקיקת משנה בתחום  המשפטית מנסחתהלשכה  .ועובדיה

לגבי הצעות חוק פרטיות והצעות חוק ממשלתיות  , ואת עמדת הוועדההבחירות לכנסת

בידי יושב ראש הוועדה המרכזית, הלשכה המשפטית מסייעת . מלווה את הליך החקיקהו

ותיהם השיפוטיות ממלא מקומו ויושבי ראש ועדות הבחירות האזוריות בהפעלת סמכוי

 בענייני תעמולת בחירות. 

 

 תחומי אחריות נוספים בתקופת הבחירות:

בתקופת הבחירות אחראית הלשכה המשפטית גם על מתן ייעוץ משפטי לוועדות הבחירות 

האזוריות בתחומי פעילותן השונים ובביצוע תפקידיהן בהתאם לחוק, המינהל התקין 

 וההנחיות המחייבות.

 

 ת לשנה החולפת:עיקרי הפעילו

 .ביצוע שתי מערכות בחירות רצופות, בהיבטים של ייעוץ משפטי 

 בהתאם   שהוגשו ליושב ראש הוועדה המרכזית בקשות לצווי מניעהניתוב ו טיפול

 .1959-טלחוק הבחירות )דרכי תעמולה( התש"

  בקשות  (22-ה בבחירות לכנסת) 98 - ו (21-ה בבחירות לכנסת) 124 -בטיפול וניתוב

בהתאם לחוק הבחירות )דרכי  ראש הוועדה המרכזית-צווי מניעה שהוגשו ליושבל

 במסגרת הבחירות לכנסת. 1959-תעמולה( התשי"ט

 .מתן ייעוץ משפטי, ניסוח ועבודה על מכרזי רכש ושירותים שונים 
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 אגף חשבות

 חשבת הוועדהגב' יעל אליאב, 

 סגן חשבת הוועדהרו"ח רוני כהן, 
 

 

 :רקע כללי

החשבות עוסק בניהול הכספי של פעילות ועדת הבחירות על כל היבטיו השונים, החל אגף 

עובדי  למאותבתשלום שכרם של עובדי המטה הקבוע של הוועדה, וכלה בתשלום שכר 

עובדי יום הבחירות. אגף החשבות אמון על עריכת תקציב ועשרות אלפי תקופת הבחירות, 

ומבצע מעקב ופיקוח על ביצועו. עוד אחראי  שנתי הן לשנה רגילה והן לשנת בחירות,

האגף על עריכת דוחות כספיים שנתיים, רישום ואישור הזמנות וביצוע תשלומים לספקים 

ונותני שירותים, על פי  חוק ותקנות חובת מכרזים, הוראות התכ"ם, מכרזים מרכזיים 

ל הקשור ומכרזי ועדת הבחירות. כמו כן, אחראי אגף החשבות על כתיבת נהלים בכ

 לפיקוח ובקרה חשבונאית ותקציבית וכן ביצוע הליכי תיחור שונים. 

 

 תחומי אחריות בתקופה השוטפת:

בתקופת השיגרה אחראי אגף החשבות על ביצוע ומעקב תקציבי אחר כל סעיפי התקציב, 

ביצוע חישובים ותשלום שכר לעובדי מטה הוועדה, ועריכת תקציב שנתי. כמו כן, עוסק 

צוע תשלומים לספקים ונותני ייכת דוחות כספיים, רישום ואישור הזמנות ובהאגף בער

שירותים, רישום פעולות הנהלת חשבונות במערכת מרכב"ה, כתיבת נהלים הקשורים 

 צוע תקציב, ופיקוח ובקרה חשבונאית ותקציבית.ילב

 

 תחומי אחריות נוספים בתקופת בחירות:

עריכת תקציב בחירות מפורט, ביצוע מעקב בתקופת בחירות אחראי האגף, בנוסף, על 

תקציבי אחר כל סעיפי תקציב הבחירות, ביצוע חישובים ותשלום שכר לעובדי תקופת 

השלמת נהלים ם הבחירות, עריכת דוחות כספיים, ובדי יוע ולעשרות אלפיהבחירות 

וביצוע בקרה על התשלומים המועברים  הקשורים לתקופת הבחירות, על פי הצורך

. בנוסף, מנחה האגף את בעלי התפקידים ת הכנסת בגין העסקת חברי ועדות הקלפילסיעו

הוועדות האזוריות, בכל הקשור להיבטים  19-השונים במרכז המבצעי הלוגיסטי וב

 הכספיים.
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 עיקרי הפעילות לשנה החולפת:

 .ביצוע שתי מערכות בחירות רצופות, בהיבטים הכספיים 

 ות לבחינת שכר עובדי ועדת הבחירות, לרב יבוריתיישום והטמעת דוח הוועדה הצ

התאמת מערכת השכר לחוקה החדשה, ותשלום השכר בהתאם בשתי מערכות 

  .2019הבחירות שהתקיימו בשנת 

 " שדרוג הממשקים בין מערכת המחשוב של ועדת הבחירות למערכתpay & roll "

 משק בין מערכת המחשוב למערכת "משכית".מויצירת 

 מערכת  –ת באגף החשבות הטמעת מערכוGRC   .להרשאות, וניהול קניון דיגיטלי 

  ,פיקוח תקציבי על ידי פתיחת תתי סעיפים תקציביים, לסעיפי תקציב מורכבים

 בתתי מרכזי קרנות.  שנוהלו

  הטמעת תוכנתCDM  .של החשב הכללי בדו"חות הכספיים 

  חירות ספטמבר והכנת הצעת תקציב לב 2019לבחירות אפריל הכנת הצעת תקציב

2019. 

  2018עריכת דו"חות כספיים מבוקרים לשת . 

   .השלמת כתיבת נהלי אגף החשבות לתקופת בחירות ולתקופת השגרה 
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 אגף מיקום קלפיות וספירת קולות

 ,  ראש אגף מיקום קלפיות וספירת קולותמר נסים אליאסף
 

 

 רקע כללי:

אתרים להצבת הקלפיות ברחבי  ם איתור ובדיקה שלתפקידיו העיקריים של האגף הינ

ובפרט, איתור מקומות מתאימים להצבת קלפיות המתאימות למוגבלים בניידות. הארץ, 

על ארגון וביצוע המבצע המורכב של ספירת  בתקופת הבחירות, כמו כן, אחראי האגף

ם בניידות, קולות המצביעים אשר הצביעו באמצעות מעטפות חיצוניות )חיילים, מוגבלי

 בעלי תפקידים וכו'(.

 

 :בתקופה השוטפת תחומי אחריות

עיקר אחריותו של אגף מיקום קלפיות וספירת קולות בתקופה שבין מערכות הבחירות 

אתרים להצבת קלפיות ברחבי הארץ, ובעיקר איתור הינה איתור, בדיקה ואישור של 

ור מבנים מתאימים להצבת למוגבלים בניידות, ואיתמקומות להצבת קלפיות המתאימות 

קלפיות נוספות בישובים ואזורים מתפתחים. צוות האגף מבצע סיורים בכל רחבי הארץ 

בשיתוף ובתיאום עם נציגי הרשויות המקומיות והמועצות האזוריות. כמו כן, פועל האגף 

דיור מוגן, לצורך הנגשת ההצבעה עבור אוכלוסיית בבתי להצבת קלפיות בבתי אבות ו

 שלישי. הגיל ה

ומדוחות מבקר  תהאגף פועל לבחינת ויישום המלצות להפקת לקחים מהבחירות לכנס

 מיקום קלפיות ובנושא ספירת קולות המצביעים במעטפות החיצוניות. ,המדינה בנושא
 

 

 בתקופת הבחירות: נוספים תחומי אחריות

בכלל, בתקופת הבחירות לכנסת מגביר האגף את פעילותו לאיתור מקומות לקלפיות 

ועדות הבחירות האזוריות בכל הקשור למיקום  19ומנחה את  ,ולקלפיות נגישות בפרט

 הקלפיות.

 

קלפיות, פיצול קלפיות ואיזון  כמו כן מרכז האגף ומבצע את כל הפעילות הכרוכה בצירוף

 קלפיות.
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 ספירת קולות של  המורכב מבצעהעל ארגון וביצוע בתקופת בחירות בנוסף, אחראי האגף 

בחו"ל, מוגבלים בניידות,  שליחיםהמצביעים באמצעות מעטפות חיצוניות )חיילי צה"ל, 

מבצע מורכב ורגיש באופן מיוחד, . המבצע הוא מאושפזים בבתי חולים, אסירים ועצירים(

עובדים במהלך היומיים שלאחר יום הבחירות. בבחירות  2,500-בו מועסקים למעלה מ

 22-לכנסת הבבחירות  מעטפות הצבעה. 243,000 -ע זה כבמסגרת מבצ טופלו 21-לכנסת ה

 מעטפות הצבעה. 285,000 -כ   טופלו

 

 עיקרי הפעילות לשנה החולפת:

 .ביצוע שתי מערכות בחירות ברציפות, בהיבטים של מיקום קלפיות וספירת קולות 

  הצלבת המעטפות החיצוניות )טופס סימון המצביעים עבור מכרז סריקת טפסי מימוש

 ( באופן מבוזר בוועדות האזוריות )חלף סריקה מרוכזת בוועדה המרכזית(.1000

  איזון  בנושאחקיקה  מימוש יישום תיקון–אפיון תיקוני תוכנה במערכת בנושא קלפיות

בעלי  100 -של למעלה מקלפיות עם הפרשים  מספר הבוחרים בקלפיות בריכוזים בהם

 .זכות הבחירה בכל קלפי

  במערכת הממוחשבת בכל הקשור לניהול מפת הקלפיות וספירת ביצוע תיקוני תוכנה

 קולות המצביעים במעטפות כפולות.

 אלפון הצבעה אחד לקלפי מצרפת ולקלפי/ות המצורפות. מימוש ההחלטה להדפיס 
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 טכנולוגיות דיגיטליות, מידע ומחשובאגף 

 (30.4.2019 ש ביום)פר ראש אגף מבצעים, מחשוב ותפעולדוביץ, ימר לזר דו

)מונתה ביום  , מידע ומחשובתטכנולוגיות דיגיטליוראש אגף נשיאל, -גב' מילכה זיו

1.8.2019)  

 טכנולוגיות דיגיטליות, מידע ומחשוב ראש אגף סגן , יוסי חמומר 

 :רקע ותחומי אחראיות

מתייחס לאחריות האגף למתן ההמחשוב  התחום העיקרי עליו מופקד האגף הינו תחום

 . מכלול שירותי טכנולוגיות המידע והמחשוב של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

מתייחס לאחריות ביצוע מבצעים בתהליך ה ,תחום המבצעים והתפעולהשני הינו  תחוםה

  .הבחירות, המחייבים ריכוז מאמץ נקודתי

תחום נוסף אשר מקבל טיפול מיוחד הוא תחום הסייבר, שמהווה נושא מרכזי בפעילות 

  , ואגף המחשוב בפרט.הוועדה בכלל

 

 :בתקופה השוטפת תחומי אחריות

 להפעלתן של הוועדה השונות מערכות המידע  בפיתוח ושדרוגעוסק האגף בתקופת השגרה 

. פעילות זאת כרוכה בתכנון אסטרטגי, אפיון ותכנון מערכות בתקופת הבחירות עצמה

ותחזוקת מערכות המידע השונות.  וכן פיתוח, למערכות החדשות פרסום מכרזיםחדשות, 

שיפור ושדרוג מערכות המידע של הוועדה, בעקבות תהליכים גף בהאעוסק  במסגרת זאת

ובפרט פיתוח מערכות מידע חדשות בהתאם  ,של הפקת לקחים מהבחירות הקודמות

  .לצרכי הוועדה
 

 עבודה וממשקים מול גורמים שונים הפועלים ותומכיםקשרי  מקיים ומנהלהאגף 

 רשותמשרד הפנים, : כגון ובין בחירות לבחירות,  בפעילות הוועדה בתקופת הבחירות

למיפוי  המרכז הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,מערך הסייבר, , וההגירה האוכלוסין

  , מימשל זמין ועוד.צה"ל משטרת ישראל, ישראל, 
 

את תכנית  שנתיות לפיתוח טכנולוגיות מידע ומחשוב ומיישם-האגף יוזם תכניות רב

יה רחבה ובחינה מתמדת של צרכי המידע הניהולי והתפעולי יהעבודה השנתית, תוך רא

בוועדה המרכזית ועם מנהלי הוועדות של הוועדה, בשיתוף פעולה רציף עם ראשי האגפים 

 .  האזוריות
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תהליך ההצבעה והן  לצורךף יישום של טכנולוגיות חדשות, הן האגף בוחן באופן רצי

 תהליכי התפעול, והתאמתן לתהליכי העבודה של הוועדה בתקופת הבחירות.  צורךל

 

נושא הסייבר ואבטחת המידע, נערך האגף המודעות לוהטכנולוגיות  כחלק מההתפתחויות

למיגון  ופועל  ,בתכניות עבודה ליישום והגברת המודעות בקרב עובדי הוועדה והספקים

 והקשחה של מערכות המידע בהיבטים אלו. 

 

 בתקופת הבחירות: נוספים תחומי אחריות

כוללת הפעלה תקינה של כל מערכות המידע  אגף המחשוב בתחום המחשוב, אחריות

והן בוועדות   ,הלוגיסטי ובמרכז המבצעי והמחשוב של הוועדה, הן בוועדה המרכזית

 .האזוריות

כמו  סת.לכנהגשת רשימות המועמדים  עמבצ על אחראי האגף ,בתחום המבצעים והתפעול

קליטת נתוני  עם האגף למיקום קלפיות וספירת קולות,  במבצע יחד - האגף שותףכן, 

 ,. כמו כןמבצע קליטת תוצאות ההצבעה של המעטפות החיצוניותו המעטפות החיצוניות

המתנהל במהלך יום  ,במבצע "טוהר הבחירות" ,ויחד עם הלשכה המשפטית שותף האגף,

  .התוצאות הסופיותהבחירות ולאחריו עד לפרסום 

 

בוועדות האזוריות, בבתי כלל הפרוטוקולים של ועדות הקלפי  סריקתהאגף מטפל ב

לארכיון הארגוני, כמו גם לסיעות ווהעברתם  החולים, בבתי הסוהר ובוועדה המרכזית

 החומר לסיעות ולרשימות לפי דרישה, כחלק מהשירות של הוועדה.  מתן

 

קשורת המחשובית ויישום כל הצרכים המחשוביים האגף מטפל בכל נושא התקנות הת

 אתרי דילוג.  19-ועדות ו 19למטות של 

 

 עיקרי הפעילות לשנה החולפת:

 .ביצוע שתי מערכות בחירות ברציפות, בהיבטים של מערכות מידע ומחשוב 

 הליבה של ועדת הבחירות, ם, שיפורים שדרוגים והתאמות במערכת יביצוע שינוי  

 .הפקת לקחים ותיקוני חקיקה לבעקבות הליכים ש

  לניהול הבחירות, הממוחשבתשדרוגים ושיפורים משמעותיים במערכת ביצוע 

 העוסקת בשיבוץ נציגי סיעות.
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  ,פיתוח  יישומים שישפרו את הקשר  לרבותהמשך פיתוח ותחזוקת אתר האינטרנט

 .עם הציבור

  פר את שיופן שקלפי, באהמזכירי ועדות והכשרת המערכת החדשה לגיוס הפעלת

תהליך הגיוס עצמו והבקרה עליו,  כמו גם שיפור ברמת הידע וההכשרה של מזכירי 

, וביצוע שיפורים במערכת (e-learningועדות הקלפי, באמצעות למידה מרחוק )

 .21-לאחר הבחירות לכנסת ה

  וטופס סריקה ממוחשבת של חומרים הקשורים לפרוטוקול ועדת הקלפי מימוש

 (.1000ים )טופס סימון המצביע

 בתחום הגנת הסייבר ואבטחת המידע, תוך  וביצוע פעולות רבות ומגוונות ערכותיה

 ת "התנהלות בטוחה במרחב הסייבר". הרחבת נושא המודעות והכנת לומדו

  השלמת התאמת מערכות המחשוב למסקנות דו"ח הוועדה הציבורית לבחינת שכר

 עובדי ועדת הבחירות. 

 מערכת  פיתוחBI, מערכת פיתוח מערכת ניהול עתירות, תוח פיCRM  לפניות

 ועוד. הציבור 
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 אגף הדרכה 

  ראש אגף הדרכהמר יצחק חדד, 

 

 :כללי

, את נציגי הסיעות הוועדות האזוריות אתמנחה  אגף ההדרכה בוועדת הבחירות המרכזית

הכרוך  בכל ,י טוהר הבחירותמפקח, גם את 22-, ובבחירות לכנסת האת סופרי הקולות

קיום קלפי ומחוץ להן, לוועדות הבתהליך הכשרת והסמכת בעלי התפקידים השונים ב

במסגרת זו אחראי  .טבי, היעיל, התקין והראוי ביותרהבחירות הלכה למעשה באופן המי

בבתי  ועדות קלפימזכירי לרבות והסמכת מזכירי ועדות קלפי,  ,הכשרת ,הדרכת האגף על

ומזכירי ועדות קלפי במבצע ספירת  , אורזיםהחברי ועדות קליט ובתי כלא, חולים

 .הקולות המיוחדים

 

מגמת הנגשת , הגידול במספר הקלפיות ת,בשל הגידול הטבעי במספר הבוחרים לכנס

 – ההצבעה למירב הבוחרים בחברה הישראלית והטמעת מערכות טכנולוגיות חדשות

עצמית והן בהיבט הלמידה הבהיבט , הן ההדרכהבשיפור וייעול  מערך  האגף מתמקד

 , תוך שימוש בעזרים, סימולציות ותרגילים.פרונטאליתהלמידה ה

 

 תחומי אחריות בתקופה השוטפת:

שימור  ענון מאגר המדריכים בחלוקה ארצית ועלבתקופת השגרה, אחראי האגף על רי

זאת , ערך ההדרכהמ שיפור וייעולוהכשרת צוות אגף ההדרכה. כמו כן, עוסק האגף ב

תהליכים מורכבים של הפקת לקחים, תיקוני חקיקה בדיני שינוי תפיסת ההדרכה, לאור 

 הבחירות ויוזמות רבות לרפורמות שונות ושיפור התהליכים.

 

לומדות מיון ולומדות  כתיבת הכוללערך ההדרכה בבניית מאגף העוסק  ,בנוסף

לבעלי התפקידים בקלפיות ם דריכישיעורים פרונטאליים, כתיבת ת כתיבתמקצועיות, 

  .והטמעת מסקנות צוותי הפקת הלקחים ,הטמעת שינויי חקיקה במערך ההדרכה

 

האגף מפעיל צוות מדריכי משוב לפיתוח חומרי הדרכה, הכשרת כלל המדריכים ובחינת 

 איכות ובקרה של ההדרכות הפרונטאליות. 

 

 

mailto:Slevi@knesset.gov.il
http://www.bechirot.gov.il/


 המנהלת הכלליתלשכת    ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

  37מתוך  29עמוד  

  91950, القدس أورشليم, غوريون بن مجمع: العنوان 91950 ירושלים  ,גוריון-בן קריית דוד ,משכן הכנסת

 Slevi@knesset.gov.il: اإللكتروني البريدדוא"ל  02-5669855 :فاكس פקס, 02-6753407:هاتف טלפון

  www.bechirot.gov.il الموقعאתר האינטרנט 

 תחומי אחריות נוספים בתקופת הבחירות:

  ובאמצעותם תיאום ושיבוץ מדריכים לכלל סוגי ההדרכותפועל לההדרכה צוות אגף ,

אורזים, מזכירי ועדות הקלפי, קולטים,  עשרות אלפיאחראי להדרכה בפועל של 

 .ומפקחי טוהר הבחירות נציגי סיעות ,מזכירי ספירת קולות

 הנחיה מקצועית של רכזי ההדרכה בוועדות האזוריות. 

  90-"הדקה ההפצת הנחיות ועדכונים של." 

  הפעלת צוות מדריכי משוב להכשרת כלל המדריכים ולבחינת איכות ובקרה של

 ההדרכות הפרונטאליות. 

  ,אחראי על הפעלת מרכז מידע טלפוני )באמצעות חברה חיצונית(, כתיבת תרחישים

 שאלות ותשובות בחלוקה לנושאים השונים והכשרת המוקדנים. 

 פוני: זמן תגובה, שיחות ממתינות, מס' הנחיה ומעקב על מוקד התמיכה הטל

 מוקדנים, איכות המענה וביצוע תרגילי לקוח סמוי.  

  .פיתוח ושינוי טפסים בהתאם להתפתחויות )ריבוי רשימות, סריקות ועוד( והטמעתם 

 על הפצת והטמעת נוהל קליטה ואריזה בוועדות האזוריות, הדרכת מנהלי  אחריות

דרי קלידה ומנהלי אריזה וניהול ובקרה על כל הועדות, מנהלי קליטה, מנהלי ח

תהליך הקליטה בוועדות האזוריות, עד להגעתם יחד עם חומרי ההצבעה, למשכן 

 הכנסת במוצאי יום הבחירות.

  ,)אחריות על הפעלת מרכז מידע טלפוני של ועדת הבחירות )מופעל ע"י חברה חיצונית

ובות על סמך לקחי העבר בניית מרכז ניהול ידע הכולל תרחישים, שאלות ותש

 ובחלוקה לנושאים והכשרת מוקדנים.   

 עיקרי הפעילות לשנה החולפת:

 .ביצוע שתי מערכות ברציפות, בהיבט ההדרכה 

 בהתאם  וגליון ספירת קולות חדשים, פיתוח ועיצוב פרוטוקול מהלך ההצבעה

 להמלצות צוותי הפקת הלקחים. 

 תהטמעת מערכת הדרכה ממוחשב ( מרחוקe-learning) לומדות  מקצועיות. ו 

 והפקות לקחים.ידים השונים בעקבות תיקוני חקיקה עדכון תדריכים לבעלי התפק 

 הגרפי של ועדת הבחירות: פרוטוקולים, תדריכים, טפסים, נהלים וכו'.  שינוי הקו 

  הקמת מרכז המידע הטלפוני לתקופת הבחירות, כולל בניית מאגר שאלות להפעלת

 לבעלי התפקידים השונים והן לציבור הרחב. מוקד התמיכה, הן 

  .כתיבה והטמעת נוהל קליטה חדש בוועדות האזוריות והכשרת בעלי התפקידים 

 .כתיבת והטמעת תכנית הדרכה ייעודית למפקחי טוהר הבחירות 

mailto:Slevi@knesset.gov.il
http://www.bechirot.gov.il/


 המנהלת הכלליתלשכת    ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

  37מתוך  30עמוד  

  91950, القدس أورشليم, غوريون بن مجمع: العنوان 91950 ירושלים  ,גוריון-בן קריית דוד ,משכן הכנסת

 Slevi@knesset.gov.il: اإللكتروني البريدדוא"ל  02-5669855 :فاكس פקס, 02-6753407:هاتف טלפון

  www.bechirot.gov.il الموقعאתר האינטרנט 

 

 / ואגף היסעיםהמרכז המבצעי הלוגיסטי 

 , ראש אגף בכיר מרכז מבצעי לוגיסטי והיסעיםמר יוסי תורן

 

 :רקע ותחומי אחראיות

ועדת הבחירות המרכזית מפעילה מרכז מבצעי לוגיסטי )להלן: "ממ"ל"(. תפקידו של 

הינו  הממ"להממ"ל הוא לדאוג למוכנות הוועדה לבחירות, בהיבט הלוגיסטי, בכל עת. 

 מתקן לוגיסטי מתקדם, הכולל מערכות, תשתיות וציוד לוגיסטי שנועדו לתקופת בחירות.

 

 ות בתקופה השוטפת:תחומי אחרי

הממ"ל אחראי לביצוע כלל משימות הרכש, אספקת ציוד, ניהול מלאי, תחבורה, תשתיות, 

תקשורת, בינוי ואחזקה, וכן, על התמיכה הלוגיסטית למטלות ומבצעים מיוחדים. 

הכנת תשתית וב ,ציוד הבחירות לוהצטיידות של כלבתקופת השגרה עוסק הממ"ל ברכש 

 , כגון:רויות עבור יתר השירותים הנדרשים בתקופת בחירותשל מכרזי מדף והתקש

דיור, תקשורת, הובלות, דפוס, ציוד משרדי ועוד. הממ"ל מרכז ומתאם את צרכי היסעים, 

האגפים השונים בוועדת הבחירות, לרבות מתן מענה ופתרונות לדרישות רכש לצורך 

, ועמידה בלוחות הזמנים קטיםייצירת ההתקשרויות, אישורן, פיקוח על התקדמות הפרוי

 לאספקת הטובין. 

 

 תחומי אחריות נוספים בתקופת הבחירות:

 19עבור מתאים ואתרי דילוג איתור דיור פועל הממ"ל ל בחירות,מועד העל ההכרזה עם 

ריהוט ברחבי הארץ, לרבות ביצוע כל הנדרש להפעלתן:  האזוריותועדות הבחירות 

 ועדה ותמיכה לוגיסטית בפעילות הוועדות.בכל  ת התקשורתוהקמת מערכ ,הוועדות

ערכות קלפי )כולל רזרבה(  12,000-כאריזה של  על ממ"להבתקופת הבחירות אחראי 

קלפיות רגילות, קלפיות צה"ל, קלפיות נגישות מיוחדות, בתי  :מסוגים שונים, ביניהן

של וטית אבסולתוך הקפדה על בקרת איכות והתאמה סוהר, בתי חולים ונציגויות בחו"ל, 

. לצורך הפצת ציוד הבחירות למקומות הקלפי ברחבי הארץ, מוקם מערך ציוד הבחירות

ארצית. בתום מערכת הבחירות אחראי הממ"ל על לאלפי נקודות חלוקה בפריסה  הובלות

 פירוק הוועדות האזוריות, איסוף, שינוע ומיון כל הציוד ותוצרי הבחירות.
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רות, אחראי ראש הממ"ל על ארגון והקמת מערך היסעים בתקופת הבחי ,כמו כן: היסעים

בפריסה ארצית הכולל מאות כלי רכב מסוגים שונים, לצורך היסעי ועדות קלפי 

א'(: 134חוק הבחירות בישראל קובע )סע' וההיסעים של הוועדות האזוריות. בנוסף 

שוב אחד "הסעת בעלי זכות בחירה לשם הצבעה בבחירות לכנסת מתחום גבולותיו של יי

למשנהו וחזרה, תמומן מאוצר המדינה באמצעות הוועדה המרכזית; היא תבוצע בקווי 

תחבורה ולמרחקים שתקבע הוועדה המרכזית ובהתאם לנהלים ולסידורים שתורה 

עליהם...." במסגרת היסעי הבוחרים, פועל הממ"ל בתיאום עם הרשות הארצית לתחבורה 

היסעי הבוחרים בקווי התחבורה הציבורית ציבורית שבמשרד התחבורה, על הסדרת 

  עירונית וברכבת ישראל, בפריסה ארצית. -הבין

 

 עיקרי הפעילות לשנה החולפת:

 .ביצוע שתי מערכות בחירות רצופות, בהיבטים הלוגיסטיים והיסעים 

 22-ולכנסת ה 21-בחירות לכנסת הלמת ריהוט, מחשבים וציוד הש. 

 והטמעתו בעבודת ועדות הקלפי. יצוב סרגל לסימון ומחיקת בוחריםע 

  .פיתוח וייצור מחסניות חוצצים לתיוק חומר רגיש 

 ( אפיון והטמעת מערכת טכנולוגיתAM\RF .לסימון ואיתור חומר רגיש ) 

  .קביעת אמנת איכות לעבודת מחלקת חומר רגיש 
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 8201דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור לשנת 

 
 בקשות במסגרת חוק חופש המידע לפי הפילוחים הבאים: 10טופלו  2018בשנת 

 

 5 - ועדת הבחירות המרכזית מסרה את כל המידע המבוקש

 3 - ועדת הבחירות המרכזית מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי

 2 -ועדת הבחירות המרכזית דחתה את הבקשה למסירת מידע 

 0 -הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה 

 0 -בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה הטיפול 

 0 -הטיפול בבקשה טרם הסתיים 
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 בשנת 2018 נדחו 5 בקשות מהעילות הבאות:

 
2 -לא ניתן לאתר את המידע או שאינו מצוי בידי הרשות   

 
  1 - שיבוש תפקיד הרשות

 
1 -שנים  7נוצר לפני   

 
1 -פגיעה בפרטיות   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 זמן
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 זמן טיפול בבקשות:

 
בקשות 5 –יום  15לא עלה על      

 
בקשות 3 –יום  30-16בין   

 
בקשות 2 –יום  60-31בין   

 
בקשות 0 –יום  120-61בין   

 
בקשות  0 –יום  120מעל   
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 מאגרי מידע
 

 

מס' מאגר 
 אצל הרשם

מס' זיהוי בעל  בעל המאגר מטרתושם המאגר ו
 המאגר

 21בחירות לכנסת 

מאגר עובדי ועדת הבחירות  700062450

במערכת  ונציגי הסיעות

 דמוקרטיה

ועדת הבחירות 

 המרכזית לכנסת

500102603 

 מאגר נציגי הסיעות 700062451

 .במערכת תשבץ

ועדת הבחירות 

 המרכזית לכנסת

500102603 

ועדת הבחירות מאגר עובדי  700062452

-"טל ניהול יום הבחירות –

 .קלפי"

ועדת הבחירות 

 המרכזית לכנסת

500102603 

מאגר מועמדים לתפקיד  700062453

במערכת הגיוס  מזכיר קלפי

 .והלומדה

ועדת הבחירות 

 המרכזית לכנסת

500102603 

 

 

 

 *ועדת הבחירות המרכזית פועלת לשינוי מנהל המאגר בעקבות חילופי תפקידים.

 

 

בהנחיות ועדת הבחירות ונהלי העבודה ניתן לעיין באתר האינטרנט של הוועדה: 

www.bechirot.gov.il .ובמשרדי הוועדה במשכן הכנסת 
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 תקציב ועדת הבחירות
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

                                            
 תקציב מקורי לפני עודפים משנה קודמת 1
 ביצוע התקציב כולל תשלומים בגין התחייבויות משנים קודמות 2
 2017בים משנת יהביצוע כולל עודפים מחוי 3

(₪דוח ביצוע תקציב ההוצאות לפי תחומי פעולה )באלפי   

 2018בדצמבר  31שהסתיימה ביום  לשנהתקציב 

 תחום פעולה

 
 

תקציב  אור תחום פעולהית
 1מקורי

ביצוע 
תקציב 
 2במזומן

 20,3103 19,000 הוצאות הבחירות לכנסת 1420

 
 

   

(₪)באלפי  8201תקציב לשנת   

 תקציב מקורי אור תחום פעולהית תחום פעולה

 19,000 הוצאות הבחירות לכנסת 1420
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  ועדת הבחירות: -מען ודרכי התקשרות 
 
 

 9195015גוריון, ירושלים -משכן הכנסת, קריית דוד בן

  VadatB@knesset.gov.ilדוא"ל:  5669855-02, פקס: 6753407-02טלפון: 

 www.bechirot.gov.ilאתר האינטרנט של הוועדה : 

 

 

 מען ודרכי התקשרות המרכז המבצעי הלוגיסטי:

 

 , שהם7319900מיקוד  157, פארק התעשייה, חבל מודיעין, ת.ד. 6רח' השקד 

 VadatB@knesset.gov.il. דואל: 9779019-03, פקס: 9779000-03טלפון: 
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