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הוספת סעיף 17א
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בחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט–1969 ,1אחרי סעיף  17יבוא:
"עובדי ועדת
17א( .א) יושב ראש הוועדה המרכזית יקבע סוגי עבודות ,תפקידים
הבחירות המרכזית
או שירותים שיש לבחון את עברו הפלילי של מי שמבצעם או
נותנם.

(ב) לא יועסק כעובד הוועדה המרכזית ,יבצע תפקיד בעבורה
או ייתן לה שירות מי שהורשע בעבירה שמפאת מהותה,
חומרתה או נסיבותיה ,אין הוא ראוי ,לדעת יושב ראש הוועדה
המרכזית ,לשמש עובד הוועדה ,לבצע בעבורה תפקיד או לתת
לה שירות ,אם העבודה ,התפקיד או השירות נמנים עם הסוגים
שנקבעו לפי סעיף קטן (א)".

דברי הסבר
מוצע לקבוע כי ועדת הבחירות המרכזית לא תעסיק
עובד או מבצע תפקיד ולא תתקשר עם נותן שירות שהורשע
בעבירה שמפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה ,הוא אינו
ראוי ,לדעת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ,לשמש
עובד הוועדה ,לבצע בעבורה תפקיד או לתת לה שירות.
יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית יידרש לקבוע את
סוגי העובדים ,ממלאי התפקידים ונותני השירותים שיש
לבחון את עברם הפלילי בטרם העסקתם או התקשרות
עמם .התיקון המוצע יאפשר לוועדת הבחירות להימנות
עם הגופים הזכאים לקבל מידע פלילי לפי סעיף  6לחוק
המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א– ,1981לשם
שמירה על אינטרס חיוני החשוב לכלל הציבור.
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הרעיון בבסיס מתן הסמכות הוא שמחד גיסא ,ועדת
הבחירות המרכזית לכנסת מופקדת על פי חוק הבחירות
לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט– ,1969על ביצוען התקין
של הבחירות לכנסת .האינטרס הציבורי מחייב כי בגוף
המופקד על ניהולן התקין של הבחירות לכנסת יועסקו
עובדים או מבצעי תפקידים וייערכו התקשרויות עם נותני
שירותים שאין להם עבר פלילי בעבירות שמפאת מהותן,
חומרתן או נסיבותיהן ,הם אינם ראויים להיות מועסקים
על ידי ועדת הבחירות המרכזית או להתקשר עמה כאמור.
מאידך גיסא ,לא כל תפקיד או מתן שירות מצדיקים עיון
בעברו הפלילי של האדם.
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