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המבקשת:

סיון קלינגבייל  -לוין

בקשה לעיון בטפסים לפי כלל  4לכללי הבחירות לכנסת (עיון בחומר בחירות) ,תשע"ח2018-

החלטה
.1

לפני בקשת המבקשת ,עיתונאית במקצועה ,לעיין בפרוטוקולים של  155ועדות קלפי
מהבחירות לכנסת ה  , 22 -בהתאם ל כללי הבחירות לכנסת (עיון בחומר בחירות) ,ה תשע"ח 2018 -
(להלן :כללי העיון ) לצורך הכנת כתבה עיתונאית .המבקשת הסכימה שיו שמטו
מהפרוטוקולים פרטים העלולים לפגוע בפרטיותם של אנשים הנזכרים בפרוטוקול .

.2

לאחר עיון בבקשה ,ולאחר שערכתי איזון בין הזכויות והאינטרסים ה שונים ה גלומים בה,
ובכלל זה הגנה על פרטיות האנשים שפרטיהם אוזכרו בפרוטוקולים הנ"ל ,החשש משיבוש
הליכי בדיקה ,או חקירה ,שמירה על תפקודה התקין של ועדת הבחירות המרכזית ועקרונות
השקיפות ,החלטתי להתיר את העיון המבוקש ( תוך השמטת פרטים שעלולים לפגוע
בפרטיות )  ,למעט במספר פ רוטוקולים של ועדות קלפי שלגביהן מתקיימת חקירה משטרתית
או שנבחנת פתיחה בחקירה כאמור ,בנ וגע לאירועי ם שהתקיימו ב יום הבחירות לכנסת .
טעמי י לכך יובאו מיד ובסמוך ,אך ראשית ,אבקש לעמוד על התשתית הנורמטיבית הצריכה
לענייננו.

.3

ככלל מידע שבידי רשות ציבורית חוסה תחת הוראות חוק חופש המידע  ,התשנ"ח ( 1998 -להלן:
חוק חופש המידע ) .יחד עם זאת ,לגבי מידע שקיבלה ועדת הבחירות המרכזית מוועדות הקלפי
וועדות הבחירות האזוריות לא כך הדבר .לגבי מידע זה נקבע שוועדת הבחירות המרכזית
אינ נ ה "רשות ציבורי ת" ,לצרכי חוק חופש המידע (עיינו :פסקה (  4א) להגדרת המונח " רשות
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ציבורית " בסעיף  2לחוק חופש המידע ) .סעיף  79א(ב) לח וק הבחירות לכנסת [נוסח משולב],

התשכ"ט  ( 1969 -להלן  :חוק הבחירות ) קובע כי זכאות ל עיון ב חומר הבחירות ,לרבות
ב פרוטוקולי ם של ועדות הקלפי  ,תוסדר בכללים שייקבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית,
באישור ועדת החוקה ,חוק ומשפט של הכנסת – וכך אכן נעשה במסגרת כללי העיון .
.4

סעיף  3לכללי העיון מחיל את הסייגים הקבועים בסעיף ( 9א) ו ( -ב) לחוק חופש המידע  ,התשנ"ח -

 , 1998בנוגע ל בקשות ל עיון בטפסים ( עיינו :הגדרת המונח " טפסים " ב סעיף  1ל כללי העיון )
שאינ ן לשם הגשת ערעור בחירות  .סעיף  5לכללי העיון קובע נסיבות נוספות שבשלן ניתן
לדחות בקשה לעיון ,הדומות ,בעיקרן ,לנסיבות המפורטות ב סעיף  8לחוק חופש המידע ,
בשינויים המח ו יבים .סעיף  6לכללי העיון גם קובע שבעת בחינ ת בקשה לעיון יש להביא
בחשבון אף את עניינו של המבקש בחומר המבוקש וכן את היקף החומר המבוקש .לבסוף ,
בכלל  8לכללי העיון נקבע שמקום שהוחלט להעמיד לעיון חומר בחירות ,הוא " יועבר למבקש
תוך השמטת פרטים שגילוים עלול לפגוע בחשאיות ההצבעה ,ותוך השמטה של פרטים
שגילוים מהווה פ גיעה בפרטיות כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות ,אלא אם כן הגילוי מותר
על פי דין ובכלל זה לפי סעיף ." 2
.5

בהתאם לכללים הנ"ל – נוכח עניינה של המבקשת בחומר המבוקש ,הנדרש לשם הכנת כתבה
עיתונאית ,ו מ שהתבקש כי יושמטו מהפרוטוקולים פרטים העלולים לפגוע בפרטיות,
ובהתחשב ב עובדה שהבקשה מגודרת ל מספר פרוטוקולים בלבד ( שכמותם עם זאת איננה
מבוטלת) – אינ נ י סבור ש הדבר מטיל על ועדת הבחירות המרכזית נטל בלתי סביר  ,ולכן ראיתי
להיענות למבוקש  ,בכפוף לאמור בהמשך  .יצאו מכלל העיון המותר מספר מצומצם של
פרוטוקולים של ועדות קלפי שלגביהן מתקיימת חקירה משטרתית  ,או שנבחנת פתיחה
בחקירה כאמור  ,וזאת נ וכח ה חשש שהעיון בהם עלול לפגוע בהליכי החקירה ( לעניין זה ראו
החלטתי בה"ש  12/22מיום . ) 6.10.2019

.6

זאת ועוד – בהתאם לכלל  8ל כללי העיון – יושמטו מהפרוטוקולים הפרטים הבאים (כדי
למנוע פגיעה בפרטיות):
א  .פרטיהם וחתימותיהם של חברי ועדת הקלפי ,מזכיר ועדת הקלפי והמשקיפים  ,למעט
שם משפחתם והסיעה שמינתה אותם לתפקיד .
ב  .כלל פרטיהם של בוחרים וכן פרטיהם של עובדי ה בחירות ה שונים (סדרנים ,עובדי ועדת
הבחירות האזורית והמרכזית ,לרבות חברי ועדת הקליטה בוועדה האזורית ,מפקחי
טוהר בחי רות וכו') הנזכרים בפרוטוקול ,לרבות שמם.

.7

העיון יתבצע באמצעות מסירה של עותק סרוק של הפרוטוקולים האמורים ,לאחר שיושמטו
מהם הפרטים הנזכרים בפסקה  6שלעיל .מסירת הפרוטוקולים תיעשה עד לתאריך
 , 21.11.2019בתום היום.
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המנהלת הכללית של ועדת הבחירות המרכ זית רשאית להאריך מועד זה בשבוע נוסף ,אם
תמצא שנוכח עומס עבודה לא ניתן יהיה להשמיט את הפרטים הנדרשים עד למועד האמור.

ניתנה היום ,ח' בחשון ה תש "ף ( .) 6.11.2019
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יושב ראש ועדת הבחירות
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