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צו הביטוח הלאומי )סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים( )תיקון(, 
התשע"ח-2018

התשנ"ה-11995  משולב[,  ]נוסח  הלאומי  הביטוח  לחוק   6 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ועדת  ובאישור  לחוק,   12 סעיף  לפי  המוסד  במועצת  שנועצתי  ולאחר  החוק(,   - )להלן 

העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מצווה לאמור:

מעבידים(,  וקביעת  מבוטחים  )סיווג  הלאומי  הביטוח  לצו  הראשונה  בתוספת   .1
התשל"ב-21972, בטור ב', בפרט 13 - 

אחרי "לתקופה של רבע שנה" יבוא "לפחות";  )1(

אחרי "לסדרה של חמש הופעות" יבוא "לפחות";  )2(

שהתייעץ  לאחר  ההסכם  את  אישר  והרווחה  העבודה  ששר  "ובלבד  המילים   )3(
במועצה" - יימחקו.

תחילתו של צו זה ב–1 בחודש שלאחר חודש מיום פרסומו )להלן - יום התחילה(,   .2
והוא יחול על הסכם שנכרת ביום התחילה ואילך.

ו' באדר התשע"ח )21 בפברואר 2018(
)חמ 3-1337-ת1(

ץ כ ם  י י ח  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )החלת החוק על ניתוחים במימון 
פרטי וקביעת רמת הפיקוח(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 6)א()3( ו–)ב()1(, 7 ו–18 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים 
לחוק   8 סעיף  לפי  המחירים  ועדת  בהמלצת  החוק(,   - )להלן  התשנ"ו-11996  ושירותים, 

ובאישור הממשלה לפי סעיף 6)ב()1( לחוק, אנו מצווים לאמור: 

בצו זה -   .1
"חברת ביטוח", "מוסד רפואי", "מימון ציבורי", "קופת חולים" - כהגדרתם בסעיף 24ג  

לפקודת בריאות העם, 21940 )להלן - פקודת בריאות העם(; 

"מימון ציבורי" - כהגדרתו בסעיף 24ד לפקודת בריאות העם; 

"מימון פרטי" - כל מימון שאינו מימון ציבורי. 

החוק יחול על שירות של ניתוח שמבוצע במימון פרטי וניתן גם במסגרת התוספת   .2
השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-31994. 

רווחיות  על  דיווח  תהיה  פרטי  במימון  שמבוצע  ניתוח  של  שירות  על  הפיקוח  רמת   .3
ומחירים לפי פרק ז' לחוק. 

תיקון התוספת 
הראשונה

תחילה ותחולה

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.  1

ק"ת התשל"ב, עמ' 1573; התשנ"ו, עמ' 173.  2

ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.  1

ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191; ס"ח התשע"ו, עמ' 303.  2
ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.  3

הגדרות

החלת החוק

רמת הפיקוח
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על  זה,  צו  של  תחילתו  מיום  שנתיים  למשך  תחול  זה  צו  לפי  הדיווח  )א( חובת   .4
הגופים האלה: 

מוסד רפואי והוא יחויב לדווח על רווחיות ומחירים של ניתוחים שבוצעו   )1(
במימון פרטי בתחומו, הניתנים גם במסגרת מימון ציבורי בין אם בתחומו ובין 
הניתוחים  סוגי  לפי  בפירוט  לניתוח,  בנוגע  אבזרים  של  מחיר  לרבות  לא,  אם 

וכמויותיהם;

לצוות  ששולם  המחיר  על  לדווח  יחויבו  והן  חולים  וקופת  ביטוח  חברת   )2(
במסגרת  גם  הניתן  פרטי,  במימון  שבוצע  ניתוח  בעד  רפואי  למוסד  או  רפואי 
מימון ציבורי, לרבות מחיר של אבזרים בנוגע לניתוח, בפירוט לפי סוגי הניתוחים 

וכמויותיהם.

מבטחים  בכתב  לפטור  רשאית  המחירים  ועדת  )א(,  קטן  בסעיף  האמור  אף  על  )ב( 
צורך  שאין  מצאה  אם  מסוימים,  ניתוחים  על  מדיווח  או  הדיווח  מחובת  ספקים  או 

במסירת דיווחים אלה, בשל קיומם של נתונים מספיקים לצורך מדגם מייצג.

הקבועות  התקופות  לגבי  האלה  במועדים  יהיה  זה  צו  לפי  מחירים  על  הדיווח   .5
לצדן:  

שבוצעו  ניתוחים  לגבי  ו–2019   2018 מהשנים  אחת  כל  של  בספטמבר   31 ביום   )1(
בתקופה שמיום 1 בינואר עד יום 30 ביוני של אותה השנה;

שבוצעו  ניתוחים  לגבי   - ו–2019   2018 מהשנים  אחת  כל  של  במרס   31 ביום   )2(
בתקופה שמיום 1 ביולי עד יום 31 בדצמבר של השנה שקדמה לה. 

הדיווח על רווחיות לפי צו זה יהיה ביום 31 ביולי של כל אחת מהשנים 2019 עד 2020   .6
לגבי הרווחיות של השנה הקודמת. 

)א( על אף האמור בסעיף 5, דיווח ראשון לפי צו זה יהיה ביום ט"ז באייר התשע"ח   .7
)1 במאי 2018( - לגבי ניתוחים שבוצעו בתקופה שמיום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 

2015( עד יום ב' בטבת התשע"ז )31 בדצמבר 2017(. 

)ב( על אף האמור בסעיף 6, דיווח ראשון לפי צו זה יינתן ביום ט"ז באייר התשע"ח 
)1 במאי 2018( - לגבי הרווחיות בתקופה שמיום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015( 

עד יום ב' בטבת התשע"ז )31 בדצמבר 2017(. 

תחילתו של צו זה ביום ט"ו בניסן התשע"ח )31 במרס 2018(.    .7
י' באדר התשע"ח )25 בפברואר 2018(

)חמ 3-2722-ת4(

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה ושר הבריאות

 

תחולת חובת 
הדיווח

 תדירות הדיווח
על מחירים

תחילה ותוקף

 תדירות הדיווח
על רווחיות

דיווח ראשון על 
רווחיות ומחירים
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הנחיות מבקר המדינה )קווים מנחים לרואה החשבון המבקר של איגוד(, 
התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13)2( לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 ]נוסח משולב[1 
)להלן - החוק(, אני קובע קווים מנחים אלה:

בקווים מנחים אלה -  .1
"איגוד" - כמשמעותו בסעיף 13 לחוק;

כהגדרתה  ביקורת  פעולת  ביצוע  לשם  שמונה  חשבון  רואה   - מבקר"  חשבון  "רואה 
בסעיף 154 בחוק החברות, התשנ"ט-21999, או שמונה על פי כל דין אחר;

או  והפסד  רווח  דוח  מאזן,  או  הכספי  המצב  על  דוח   - "דוחות"  או  כספיים"  "דוחות 
רווח או הפסד או דוח על הרווח הכולל או דוח על הפעילויות לתקופה, דוח על 
השינויים בהון או בהון העצמי או בנכסים נטו, דוח על תזרימי מזומנים וביאורים 

הכוללים את תמצית המדיניות החשבונאית המשמעותית וביאורים אחרים;

לתקנות   1 בתקנה  כהגדרתה  כלולה,  חברה  או  מאוחדת  חברה   - מוחזקת"  "חברה 
ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע-32010.

קווים מנחים אלה יחולו על רואה החשבון המבקר של איגוד.  .2
רואה החשבון המבקר יודרך בעבודתו על ידי התקנים, ההנחיות וההוראות האחרות   .3
של לשכת רואי חשבון בישראל, אלא אם כן הם סותרים במפורש או מכללא קווים 

מנחים אלה או חיקוק אחר.

ביצוע  את  להבטיח  כדי  הסבירים  האמצעים  כל  את  ינקוט  המבקר  החשבון  רואה   .4
בדיקותיו במועד ובהיקף הדרושים.

רואה החשבון המבקר ידווח בלא דיחוי למבקר המדינה במישרין אם נודע לו אגב  )א(   .5
ביצוע תפקידו באיגוד אחד מאלה:

במינהל  או  החשבונות  בהנהלת  חמורים  ליקויים  על  המצביעות  עובדות   )1(
הכספים של האיגוד;

לא  להתנהלות  הנוגע  מידע  או  פלילי  למעשה  חשש  אצלו  המעלה  עניין   )2(
תקינה מהותית של האיגוד או של נושא משרה בו בקשר למילוי תפקידו.

רואה החשבון המבקר ידווח בלא דיחוי למבקר המדינה אם בשל הגבלה בביקורת  )ב(  
כמשמעותה בתקני הביקורת של לשכת רואי חשבון בישראל, הוא צפוי להימנע או 

להסתייג ממתן חוות דעתו על הדוחות הכספיים של האיגוד.

החשבון  שרואה  אחרת  פעולה  כל  על  נוסף  ייעשה  )א(  קטן  סעיף  לפי  הדיווח  )ג( 
המבקר חייב או מוצא לנכון לנקוט; בד בבד עם הדיווח רשאי רואה החשבון המבקר, 
לדירקטוריון,  בכתב  הודעה  למסור  כן,  לעשות  דין  כל  פי  על  עליו  נאסר  לא  אם 
להנהלה, ליושב ראש ועדת הביקורת או למי שתפקידיהם באותו גוף מקבילים לאלה 

של דירקטוריון, הנהלה ויושב ראש ועדת הביקורת בחברה רגילה.

הוחלף רואה החשבון המבקר של איגוד, מכל סיבה שהיא, יודיע רואה החשבון  )ד(  
המבקר הנכנס על כך בכתב בלא דיחוי למבקר המדינה.

ס"ח התשי"ח, עמ' 92.  1

ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.  2
ק"ת התש"ע, עמ' 756.  3

הגדרות

תחולה

אופן הבדיקה 
והיקפה

ביצוע בדיקות

דיווח מיידי
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רואה חשבון מבקר של איגוד לפי סעיף 9)5( או 9)7( לחוק יגיש למשרד מבקר המדינה   .6
בכתב  המדינה  מבקר  פנה  אם  מפורט(;  דוח   - )להלן  מפורט  שנתי  דוח  לשנה  אחת 
לרואה החשבון המבקר של איגוד לפי סעיף 9)8( לחוק - יגיש גם הוא למבקר המדינה 
כמפורט  המבקר  החשבון  רואה  יפעל  המפורט  הדוח  בהכנת  שנה;  מדי  מפורט  דוח 

להלן:

הדוח המפורט יוכן בהתאם לתוספת להנחיות אלה; )א( 

הפרטים הנדרשים בכל סעיף של הדוח המפורט יוצגו בו כל אחד בנפרד, זולת אם  )ב( 
אינם מהותיים;

רואה החשבון המבקר יצביע בדוח המפורט על כל נושא שעל פי שיקול דעתו  )ג( 
המקצועי הוא מהותי ואשר נכלל במידע הנלווה שהאיגוד מפרסם כחלק בלתי נפרד 

מן הדיווח הכולל את דוחותיו הכספיים;

רואה החשבון המבקר ימציא את הדוח המפורט למבקר המדינה במישרין, ובד  )ד(  
בבד יגיש אותו לאיגוד, סמוך ככל האפשר לאחר מועד מסירת חוות דעתו על הדוחות 

הכספיים של האיגוד, ולא יאוחר מ–60 ימים לאחר המועד האמור;

התקופה  את  להאריך  המבקר,  החשבון  רואה  לבקשת  רשאי,  המדינה  מבקר  )ה( 
להמצאת הדוח המפורט מראש או לאחר שהחלה;

מכל  המדינה  למבקר  המפורט  הדוח  את  להגיש  המבקר  החשבון  מרואה  נמנע  )ו(  
סיבה שהיא, יודיע על כך בכתב בלא דיחוי למבקר המדינה ויציין את הסיבות לכך;

להבהיר  בכתב  בפנייה  המדינה  מבקר  ידי  על  המבקר  החשבון  רואה  התבקש  )ז(  
נושאים שבהם עסק בדוח המפורט, ינהג רואה החשבון המבקר בהתאם לבקשת מבקר 

המדינה.

הודעה זו באה להוסיף על כל חובה המוטלת על רואה החשבון המבקר על פי חיקוק   .7
אחר.

הודעת מבקר המדינה )קווים מנחים לרואה חשבון של איגוד(, התשל"ו-1976 - בטלה.  .8

תוספת
)סעיף 6(

תוכן הדוח המפורט

בדוח המפורט יצוינו הפרטים האלה: )א(  

שם האיגוד המבוקר;  )1(

שם משרד רואה החשבון המבקר את האיגוד;  )2(

שנת הכספים שבה החל רואה החשבון המבקר לבקר את האיגוד;  )3(

מספרי טלפון ופקס וכתובת דואר אלקטרוני של משרד רואה החשבון המבקר;  )4(

השנה המבוקרת.  )5(

שכר טרחה - יצוינו הפרטים שלהלן לעניין רואה החשבון המבקר: )ב(  

לביקורת  הקשורים  שירותים  ביקורת,  שירותי  בעד  לו  שמשולם  הכולל  השכר   )1(
ושירותי מס, וכן שעות העבודה שייחד למתן שירותים אלה;

דוח מפורט

שמירת חיקוקים

ביטול



קובץ התקנות 7960, י"ח באדר התשע"ח, 5.3.2018  1064

השכר הכולל בעד שירותים שנתן רואה החשבון המבקר לאיגוד שאינם נכללים   )2(
השירותים  ותיאור  אלה  שירותים  למתן  שייחד  העבודה  שעות   ,)1( בפסקה 

האמורים ומהותם;

גדול  ששיעורו  מס  שירותי  בעד  שכר  כולל   )1( פסקה  לפי  שפורט  השכר  אם   )3(
מס  שירותי  בעד  שכר  או  האמורה,  הפסקה  לפי  שפורט  השכר  מסך  מ–45% 
שאינם שירותי הגשת דוחות מס לרשויות המס - יפורטו הסכום ששולם בעד 
העבודה  שעות  יפורטו  כן  כמו  אלה;  שירותים  מהות  ותוסבר  כאמור  שירותים 

שייחד רואה החשבון המבקר למתן שירותי המס האמורים;

יפורטו העקרונות לקביעת שכר הטרחה של רואה החשבון המבקר לשנת הדיווח   )4(
והגורמים אשר אישרו את שכר הטרחה;

שנת  ולגבי  הדיווח  שנת  לגבי  יוצגו   )3( עד   )1( בפסקאות  הנדרשים  הנתונים   )5(
הדיווח שקדמה לה, לגבי כל שנה בנפרד;

הכוללת  ההכנסה  ממחצית  פחות  מהווה  ביקורת  בעבור  הטרחה  שכר  כאשר   )6(
של רואה החשבון המבקר מהאיגוד בשנת הדיווח, תובא התייחסות של רואה 

החשבון המבקר לעניין עמידתו בכללי אי–התלות החלים עליו.

רואה החשבון המבקר ימציא פרטים בכתב על היקף בדיקותיו בכל עת שיידרש לכך  )ג(  
על ידי מבקר המדינה.

אם הפרטים הנדרשים לפי התוספת כלולים בדוחות הכספיים המבוקרים של האיגוד,  )ד(  
רשאי רואה החשבון המבקר להסתפק, לצורך הדוח המפורט, בהפניה לפרטים אלה 

בדוחות הכספיים המבוקרים של האיגוד.

רואה החשבון המבקר יכלול בדוח המפורט את אלה: )ה(  

פירוט הממצאים העיקריים של הסקר האחרון שערך רואה החשבון המבקר על   )1(
הבקרה הפנימית באיגוד;

פירוט הממצאים העיקריים של הביקורת על אפקטיביות הבקרה הפנימית על   )2(
הדיווח הכספי, אם בוצעה, לרבות סיכונים מהותיים וקריטיים באיגוד.

פרטים בדבר תיקוני טעויות, שינויים בשיטה החשבונאית ושינויי אומדן חשבונאיים  )ו(  
בדוחות הכספיים של האיגוד, אם נעשו כאלה, לרבות הנימוקים לביצועם והתייחסות 

רואה החשבון המבקר אליהם.

ליקויים והערות מהותיות שעלו וניתנו אגב הביקורת, לרבות ליקויים והערות שרואה  )ז(  
החשבון המבקר העלה לפני דירקטוריון האיגוד או גוף מקביל לו או ועדותיו במהלך 

עבודת הביקורת לרבות בעניין הבקרה הפנימית.

פרטים בדבר הערכות שווי מהותיות שבוקרו על ידי רואה החשבון המבקר לצורך מתן  )ח(  
חוות דעתו על הדוחות הכספיים.

פרטים בדבר הסתמכות על מומחים. )ט(  

של  בקיומן  שעסקו  ועדותיו  או  לו  מקביל  גוף  או  הדירקטוריון  ישיבות  בדבר  פרטים  )י(  
של  לקיומן  אלה  גורמים  והתייחסות  המבקר,  החשבון  רואה  עבודת  על  מגבלות 

המגבלות, אם היו.
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לליקויים  ועדותיו  או  לו  מקביל  גוף  או  הדירקטוריון  של  התייחסותו  בדבר  פרטים  )יא(  
הביקורת  לממצאי  הביקורת,  אגב  עלו  אשר  המבקר  החשבון  רואה  של  ולהערותיו 

ולהשלכותיהם.

פירוט הערבויות לחובות וההלוואות שקיבל האיגוד מאת המדינה, מפעל או מוסד  )יב(  
האיגוד,  במסמכי  משתקפות  שהן  כפי  אחר,  איגוד  או  מקומית  רשות  המדינה,  של 
ואשר חורגות מעסקי האיגוד הרגילים בשל טיבן, היקפן או תוצאתן האפשרית, ואשר 

יש להן או עשויה להיות להן השפעה מהותית על האיגוד.

רואה  ואשר  המדווחת  בשנה  האיגוד  נגד  שהוגשו  משפטיות  תביעות  בדבר  פרטים  )יג(  
להיות  לדעתו  שראויות  או  שלו,  הביקורת  בביצוע  בהן  התמקד  המבקר  החשבון 
מהותה  תביעה,  כל  של  הכספי  היקפה  בציון  המדינה,  מבקר  של  לידיעתו  מובאות 

והסכום שהופרש בגינה.

השליליות  הדעת  חוֹות  או  ההימנעויות  ההסתייגויות,  הלב,  תשומת  הפניות  פירוט  )יד(  
החשבון  רואה  בדוח  ביטוי  לידי  באו  אשר  מוחזקות  חברות  של  לדוחות  הנוגעות 

המבקר של האיגוד.

פרטים בדבר קנסות, דמי כופר ותשלומים כיוצא באלה שהוטלו על האיגוד וששולמו  )טו(  
על ידו בשנה המדווחת, ואשר רואה החשבון המבקר התמקד בהם בביצוע הביקורת 
שלו, או שראויים לדעתו להיות מובאים לידיעתו של מבקר המדינה, בציון סכומם 

ומהותם.

פרטים בדבר התנועה בהפרשה לחובות מסופקים של האיגוד בשנה המדווחת אשר  )טז(  
רואה החשבון המבקר התמקד בה בביצוע הביקורת שלו, או שראויה לדעתו להיות 

מובאת לידיעתו של מבקר המדינה, לרבות מהות התנועה בהפרשה ואופן חישובה.

לחוזרי  בהתאם  באיגוד  בכירים  לפקידים  התשלומים  בדיקת  ממצאי  בדבר  פרטים  )יז(  
רשות החברות הממשלתיות, אם דווח עליהם לרשות החברות הממשלתיות.

מידע נוסף שלא נדרש בקווים מנחים אלה, ואשר לדעת רואה החשבון המבקר חשוב  )יח(  
להביא לידיעת מבקר המדינה.

כ"ח בשבט התשע"ח )13 בפברואר 2018(
)חמ 3-5601(

א ר י פ ש ם  י י ח ף  ס ו י  
מבקר המדינה  

כללי הבחירות לכנסת )עיון בחומר בחירות(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 79א)ב( לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט- 11969 
)להלן  - החוק(, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני קובע כללים אלה:

פרק א': פרשנות

בכללים אלה -   .1
"בקשה לעיון" - בקשה לעיין בחומר בחירות, שהוגשה לפי כללים אלה;

"חומר בחירות" - חומר רגיש או טפסים, לפי העניין;

"חומר רגיש" - המסמכים המפורטים בתוספת הראשונה; 

הגדרות

ס"ח התשכ"ט, עמ' 103; התשע"ז, עמ' 451.  1
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 "חוק הגנת הפרטיות" - חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-21981;

"חוק חופש המידע" - חוק חופש המידע, התשנ"ח-31998;

הקלפי  ועדת  ידי  על  שמולאו  השנייה,  בתוספת  המפורטים  המסמכים   - "טפסים" 
והוחזרו לוועדה המרכזית;

"מבקש" - מי שהגיש בקשה לעיון;

"עיון", לעניין חומר בחירות - לרבות בחינה, צפייה, צילום, הדפסה, הקלטה, קבלת 
החומר  לסוג  בהתאם  אחרת,  דרך  בכל  החומר  של  עותק  קבלת  או  מחשב  פלט 

וצורת החזקתו;

"תצהיר" - תצהיר לפי סעיף 15 לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א-41971;

"תקנות הבחירות" - תקנות הבחירות לכנסת, התשל"ג-51973.

פרק ב': זכאות לעיון והוראות מיוחדות

הגשת  לשם  ומעוניין  לחוק,   86 סעיף  לפי  בחירות  ערעור  להגיש  שרשאי  )א( מי   .2
הערעור לעיין בחומר רגיש, יגיש ליושב ראש הוועדה המרכזית בקשה לעיון בחומר 

רגיש בהתאם להוראות סעיף 4. 

)ב( לבקשה לעיון יצורף תצהיר שבו יפרט המבקש את כל אלה:

מהן רשימות המועמדים שבפתקי הצבעה שלהן הוא מבקש לעיין ובאילו   )1(
קלפיות;

מהם הליקויים אשר לדעתו נפלו בפתקי ההצבעה שבהם הוא מבקש לעיין   )2(
והיקף הליקויים;

מהן הראיות למידע שבידיו על הליקויים לכאורה והיקפם.  )3(

יושב ראש הוועדה המרכזית יאשר בקשה לעיון בחומר רגיש אם מצא שקיימות  )ג( 
ראיות לכאורה לליקוי כנטען בתצהיר שצורף לבקשה וכי היקפו של ליקוי זה היה 

עלול להשפיע על חלוקת המנדטים.

ראש  יושב  יקבע  )ג(,  קטן  סעיף  לפי  רגיש  בחומר  לעיון  בקשה  לאשר  בהחלטה  )ד( 
הוועדה המרכזית את היקף החומר הרגיש שבו זכאי המבקש לעיין ואת דרכי העיון בו.  

באמצעות  המרכזית,  הוועדה  במשרדי  ייעשה  זה  סעיף  לפי  רגיש  בחומר  עיון  )ה( 
עובדים של הוועדה המרכזית וכן, בהתאם לבקשת המבקש - בנוכחותו או בנוכחות 

באי כוחו. 

שיערכו,  מיוחד  בפרוטוקול  העיון  ממצאי  את  ירשמו  המרכזית  הוועדה  עובדי  )ו( 
וככל שיספרו את פתקי ההצבעה - בגיליון ספירת קולות כשרים ובפרוטוקול בדבר 
קולות פסולים שייערכו לפי טפסים 13 ו–19 שבתוספת לתקנות הבחירות, לפי העניין; 

על העיון יפקח עובד בכיר של הוועדה המרכזית, שיסמיך לכך יושב ראש הוועדה.

לעיון  בקשה  המרכזית  הוועדה  ראש  ליושב  יגיש  בטפסים  לעיין  שמעוניין  מי  )א(   .3
בטפסים בהתאם להוראות סעיף 4.

זכאות לעיון 
בטפסים והוראות 

מיוחדות

ס"ח התשמ"א, עמ' 128.  2

3  ס"ח התשנ"ח, עמ' 226.
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ' 421.  4

ק"ת התשל"ג, עמ' 1978.  5

זכאות לעיון בחומר 
רגיש לצורך ערעור 

בחירות והוראות 
מיוחדות
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בבקשה לעיון בטפסים, יפרט המבקש את היקף הטפסים שבהם הוא מבקש לעיין  )ב( 
ואם הוא מבקש לעיין בטפסים לשם הגשת ערעור בחירות.

הוועדה  ראש  יושב  בחירות  ערעור  הגשת  לשם  שאינה  בטפסים  לעיון  בבקשה  )ג( 
המרכזית  -

או  כולם  לעיון,  הבקשה  הוגשה  שלגביהם  בטפסים  לעיון  היתר  ייתן  לא   )1(
חלקם, אם התקיים סייג מהסייגים שבסעיף 9)א( לחוק חופש המידע;

לעיון,  הבקשה  הוגשה  שלגביהם  בטפסים  לעיון  היתר  לתת  שלא  רשאי   )2(
כולם או חלקם, אם התקיים סייג מהסייגים שבסעיף 9)ב( לחוק חופש המידע.

אישר יושב ראש הוועדה המרכזית את הבקשה לעיון בטפסים, יקבע, במסגרת  )ד( 
האישור, את דרך העיון בטפסים שתהיה באחד מאלה:

הוועדה  עובדי  באמצעות  המרכזית,  הוועדה  במשרדי  בטפסים  עיון   )1(
המרכזית ובנוכחות המבקש או באי כוחו;

מסירת תקליטור הכולל סריקה ממוחשבת של הטפסים לידי המבקש, ככל   )2(
שסריקה ממוחשבת כאמור מצויה בידי הוועדה המרכזית.

המרכזית  הוועדה  של  בכיר  עובד  להסמיך  רשאי  המרכזית  הוועדה  ראש  יושב  )ה( 
)להלן - העובד המוסמך(, להכריע בבקשות לעיון בטפסים שאינן לשם הגשת ערעור 

בחירות. 

פרק ג': הגשת בקשות לעיון והטיפול בהן

על  נוסף  בה,  ויצוינו  המרכזית,  הוועדה  למזכירות  בכתב  תוגש  לעיון  בקשה  )א(   .4
האמור בסעיפים 2 או 3, לפי העניין, כל אלה: 

שם המבקש, מספר זהותו, מענו להמצאת הודעות, מסמכים וכתבי בי–דין,   )1(
מספר טלפון, מספר טלפון נייד, מספר פקסימיליה וכתובת דואר אלקטרוני, ככל 

שיש כאלה, ואם הוא מיוצג - שם בא כוחו ופרטי ההתקשרות עמו כאמור;

מי שיהיו משיבים בערעור אם יוגש על ידי המבקש ערעור בחירות, מענם   )2(
להמצאת הודעות, מסמכים וכתבי בי–דין, הפרטים המפורטים בפסקה )1( לגבי כל 
אחד מהם, אם ניתן לבררם ועניינו של כל אחד מהם בבקשה; היה אחד מהם סיעה 

של הכנסת או רשימת מועמדים בבחירות לכנסת, יצוין הדבר בהבלטה בבקשה;

הגשת  לשם  שלא  העיון  התבקש  ואולם  העיון;  מתבקש  שבשלה  הסיבה   )3(
ערעור בחירות, יציין המבקש את הסיבה רק אם הוא מעוניין בכך. 

)ב(  הוגשה בקשה לעיון בחומר רגיש, יחליט יושב ראש הוועדה המרכזית בבקשה 
בלא דיחוי, ומזכירות הוועדה המרכזית תודיע למבקש על החלטה שהתקבלה כאמור 

בלא דיחוי. 

או  המרכזית  הוועדה  ראש  יושב  יחליטו  בטפסים,  לעיון  בקשה  הוגשה    )1( )ג( 
העובד המוסמך, לפי העניין, בבקשה שעילתה -  

הגשת ערעור בחירות - בלא דיחוי; )א( 

שבו  מהמועד  ימים  מ–30  יאוחר  לא   - בחירות  ערעור  הגשת  אינה  )ב( 
התקבלה הבקשה במשרדי הוועדה המרכזית;

מזכירות הוועדה המרכזית תודיע למבקש על החלטה שהתקבלה כאמור בלא 
דיחוי.

נוהל הגשת בקשות 
לעיון והטיפול בהן
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הקבועה התקופה  את  להאריך  רשאי  המרכזית  הוועדה  ראש  יושב    )2( 
בפסקה )1()ב(, בהחלטה מנומקת אשר תישלח למבקש בתוך התקופה האמורה, 
אם בשל היקפם או מורכבותם של הטפסים המבוקשים יש צורך להאריך את 
האמורים,  מהטעמים  המתחייבת  התקופה  על  תעלה  לא  ההארכה  התקופה; 

ובכל מקרה לא תעלה על 60 ימים.

העניין;  בנסיבות  סביר  זמן  בתוך  ההחלטה  תבוצע  לעיון,  בקשה  לאשר  הוחלט  )ד( 
מזכירות הוועדה המרכזית תודיע למבקש היכן ומתי יועמד חומר הבחירות לעיונו, 

והכול בהתאם למה שנקבע לפי הוראות סעיפים 2)ד( עד )ו( או 3)ד(, לפי העניין.

הוחלט לאשר בקשה לעיון, יועמד חומר הבחירות לעיון המבקש כפי שהחומר  )ה( 
מצוי בידי הוועדה המרכזית ואין הוועדה חייבת לעבד את חומר הבחירות לצרכיו 
באמצעים  המבקש  בעבור  יופק  הוא  ממוחשב,  הבחירות  חומר  היה  המבקש;  של 

המשמשים דרך קבע את הוועדה המרכזית.

הוחלט לדחות בקשה לעיון, כולה או חלקה, תשלח מזכירות הוועדה המרכזית  )ו( 
למבקש הודעה בכתב שבה יפורטו נימוקי ההחלטה; התקבלה ההחלטה על ידי העובד 
המוסמך, תכלול ההודעה גם את ציון אפשרותו של המבקש לערור על הדחייה לפני 

יושב ראש הוועדה המרכזית לפי סעיף 7.

בלי לגרוע מהוראות סעיפים 2 או 3, לפי העניין, רשאים יושב ראש הוועדה המרכזית   .5
או העובד המוסמך, לפי העניין, לדחות בקשה לעיון בשל אחד מאלה:

הטיפול בה מצריך הקצאת משאבים בלתי סבירה;  )1(

חומר הבחירות נושא הבקשה נוצר או התקבל בידי הוועדה המרכזית, למעלה   )2(
משלוש שנים לפני הגשת הבקשה, ואיתורו כרוך בקושי של ממש;

לאחר שנקטה הוועדה המרכזית אמצעים סבירים, התברר לה שלא ניתן לאתר   )3(
את חומר הבחירות נושא הבקשה או שאינו מצוי ברשותה;

בין  לעיונו,  או  הציבור  לרשות  ועומד  פורסם  הבקשה  נושא  הבחירות  חומר   )4(
תודיע  זו,  פסקה  לפי  הבקשה  את  בדחותה  ואולם  בתשלום;  שלא  ובין  בתשלום 
הוועדה המרכזית למבקש היכן יוכל לרכוש את חומר הבחירות המבוקש, לקבלו או 

לעיין בו;

בהפניית  ואין  אחרת,  ציבורית  רשות  בידי  נוצר  הבקשה  נושא  הבחירות  חומר   )5(
ידי  על  החומר  קבלת  על  סבירה  בלתי  הכבדה  להכביד  כדי  רשות  לאותה  המבקש 
המבקש; ואולם בדחותה בקשה לפי פסקה זו, תפנה הוועדה המרכזית את המבקש 
לרשות הציבורית אשר בידיה נוצר חומר הבחירות; לעניין פסקה זו, "רשות ציבורית"  

- כהגדרתה בחוק חופש המידע.

בבואם לשקול דחייה של בקשה לעיון לפי כללים אלה, יביאו בחשבון יושב ראש  )א(   .6
הוועדה המרכזית או העובד המוסמך, לפי העניין, בין השאר, את אלה:

עניינו של המבקש בחומר הבחירות נושא הבקשה;   )1(

היקף חומר הבחירות המבוקש ועלות הפקתו.  )2(

הגשת  לשם  שהוגשה  אלה  כללים  לפי  לעיון  בקשה  של  קבלה  לשקול  בבואו  )ב( 
ערעור בחירות, יביא בחשבון יושב ראש הוועדה המרכזית את האפשרות שמסירת 
חומר הבחירות נושא הבקשה מהווה פגיעה בפרטיות של צד שלישי, לפי סעיף 2)9( 

לחוק הגנת הפרטיות.

שיקולים לעניין 
בקשה לעיון 

דחיית בקשות לעיון 
במקרים מסוימים 
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התקבלה החלטה לדחות בקשה לעיון בטפסים על ידי העובד המוסמך, רשאי המבקש    .7
לערור על ההחלטה לפני יושב ראש הוועדה  המרכזית.

חומר בחירות שהוחלט להעמידו לעיון מבקש לפי כללים אלה, יועבר למבקש תוך   .8
השמטת פרטים שגילוים עלול לפגוע בחשאיות ההצבעה, ותוך השמטה של פרטים 
כן  אם  אלא  הפרטיות,  הגנת  בחוק  כמשמעותה  בפרטיות  פגיעה  מהווה  שגילוים 

הגילוי מותר על פי דין ובכלל זה לפי סעיף 2.

פרק ד': תשלום

התשלום בעד צילום או הדפסה של חומר הבחירות המבוקש יהיה בסכום של 0.20   .9
שקלים חדשים לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהודפס.

או  מצולם  עותק  לקבל  בקשה  הכוללת  אלה,  כללים  לפי  לעיון  בקשה  המגיש  )א(   .10
או  הצילומים  בעד  בתשלום  לשאת  יתחייב  המבוקש,  הבחירות  חומר  של  מודפס 

ההדפסות שיימסרו לו, עד לסכום שלא יעלה על 150 שקלים חדשים. 

בקשה  הגשת  עם  להניח,  סביר  יסוד  המרכזית  הוועדה  של  הכללי  למנהל  היה  )ב( 
לעיון, או בכל שלב משלבי הטיפול בה, כי הצילום או ההדפסה יהיו בהיקף שיחייב 
הסכומים  על  למבקש  יודיע  חדשים,  שקלים   150 על  העולה  כולל  בסכום  תשלום 
המשוערים בעד צילום המידע או הדפסתו, ורשאי הוא לדרוש מן המבקש להפקיד 

את הסכום המשוער או חלק ממנו.

למבקש  לגביה  הודיע  המרכזית  הוועדה  של  הכללי  שהמנהל  בבקשה  הטיפול  )ג( 
בעלות  לשאת  הסכמתו  על  המבקש  שיודיע  עד  ימשיך  לא  )ב(,  קטן  בסעיף  כאמור 

המשוערת ויפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו, לפי הנדרש.

הוועדה  מזכירות  תודיע  לעיון,  לבקשה  בהתאם  בחירות  חומר  הודפס  או  צולם   .11
זה,  פרק  לפי  שחושבו  להדפסה  או  לצילום  הכולל  הסכום  על  למבקש  המרכזית 

והמבקש ישלם את הסכום כתנאי לקבלת החומר.

תוספת ראשונה
)סעיף 1(

חומר רגיש

רשימות הבוחרים לפי תקנה 60 לתקנות הבחירות, שהיו בשימוש ביום הבחירות בכל   .1
ועדות הקלפי.

החומר הכללי לפי תקנה 93)2( לתקנות הבחירות.  .2

תוספת שנייה
)סעיף 1(

טפסים

1.     זהותון שסופק לוועדת הקלפי לפי תקנה 33)ב()2( לתקנות הבחירות.

כאמור  הבוחרים  רשימות  למעט  הבחירות,  לתקנות   )1(93 תקנה  לפי  היסודי  החומר   .2
בפסקה )ב( של אותה תקנה.

 3 עד   2 טפסים  לפי  שנערכו  הקלפי  בוועדת  התפקידים  ממלאי  של  המינוי  כתבי   .3
שבתוספת לתקנות הבחירות.

פרוטוקול רישום פרטי מצביע במעטפה חיצונית בקלפי מותאמת לאנשים המוגבלים   .4
בניידות, שנערך לפי טופס 26ד שבתוספת לתקנות הבחירות.

ערר על החלטת 
העובד המוסמך 

לדחות בקשה לעיון 
בטפסים 

מסירת חומר 
בחירות בתנאים

התשלום בעד 
צילום או הדפסה 
של חומר בחירות 
התחייבות לשאת 

בתשלום 

מסירת חומר 
בחירות 
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פרוטוקול בדבר הצבעה בקלפי שבה מצביעים באמצעות מעטפות חיצוניות, שנערך   .5
לפי אחד מטפסים אלה שבתוספת לתקנות הבחירות:

טופס 27 - פרוטוקול הצבעה בכלי שיט; )א( 

טופס 27א - פרוטוקול הצבעה בבתי סוהר ובבתי מעצר ופרוטוקול בתי חולים; )ב( 

טופס 27ב - פרוטוקול הצבעה בנציגויות דיפלומטיות וקונסולריות של ישראל. )ג( 

לפי  בחירות  ערעורי  להגשת  המועד  בתום  להשמיד  הבחירות  ועדת  שעל  חומר  כל   .6
סעיף 79א)א( לחוק, ושלא פורט בתוספת הראשונה או בפרטים 1 עד 5 לתוספת זו.

כ"ט בשבט התשע"ח )14 בפברואר 2018(
)חמ 3-5424(

ר צ ל מ ן  נ ח  
המשנה לנשיאת בית המשפט העליון  

יושב ראש ועדת הבחירות  
המרכזית לכנסת ה–21  

הוראות הבחירות לכנסת )סדרי הפעלתן ועבודתן של קלפיות במקומות 
קלפי מיוחדים במקום מושבן של ועדות בחירות(, התשע"ח-2018

משולב[,  ]נוסח  לכנסת  הבחירות  לחוק  116יט1)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ט-11969 )להלן - החוק(, אני מורה לאמור: 

בהוראות אלה, "ועדת בחירות" - הוועדה המרכזית או ועדה אזורית.  .1
ועדות הקלפי במקומות קלפי מיוחדים שנקבעו לפי סעיף 116יט1)ב( לחוק )להלן -  )א(   .2
קלפיות במקום מושבן של ועדות בחירות( יורכבו מנציגי הסיעות המיוצגות בוועדה 
המרכזית; יושב ראש הוועדה המרכזית יורה על הרכבה הסיעתי של כל ועדת קלפי 
כאמור, וכן יורה על הסיעות שמהן יהיו היושב ראש של ועדת הקלפי וסגן היושב ראש, 

בהתחשב בהרכב הסיעתי שנקבע על ידי הוועדה המרכזית לפי סעיף 21)א( לחוק.

הוראות  יחולו  בחירות,  ועדות  של  מושבן  במקום  בקלפיות  הקלפי  ועדות  על  )ב( 
סעיפים 21א ו–24)ב( עד )ד( ו–)ט( עד )יא( לחוק, בשינויים המחויבים.

)א(  יושב ראש הוועדה המרכזית יורה על שעות ההצבעה בכל קלפי במקום מושבה   .3
של ועדת בחירות, ובלבד ששעות ההצבעה שיורה עליהם כאמור לא יחרגו משעות 
ההצבעה לפי סעיף 72)א( לחוק, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 72)ב( לחוק, בשינויים 

המחויבים.

בחומר  הטיפול  ועל  בחירות,  ועדות  של  מושבן  במקום  בקלפיות  הצבעה  על  )ב( 
הצבעה בקלפיות כאמור, יחולו הוראות סעיפים 70א ו–110 עד 115 לחוק, בשינויים 

המחויבים.

כ"ט בשבט התשע"ח )14 בפברואר 2018(
)חמ 3-5437(

ר צ ל מ ן  נ ח  
המשנה לנשיאת בית המשפט העליון  

יושב ראש ועדת הבחירות  
המרכזית לכנסת ה–21  
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