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 אב תשע"ט הכ"

 2019אוגוסט ב 26 

יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית אסר על המפלגות לצלם בקלפיות 

 והורה על הקמת יחידת פיקוח על טוהר הבחירות

 

, נתן יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, המשנה לנשיאת בית המשפט 26.08.2019היום, 

מלצר, את החלטתו בעתירת ארגונים שונים למתן הנחיות לשימוש העליון, כב' השופט חנן 

 עדאלה ואח' נ' הליכוד ואח'(.  7/21במצלמות במקום הקלפי )ה"ש 

 

כי אסור למפלגות ולרשימות המועמדים להציב מצלמות במקומות בהחלטתו, קבע השופט מלצר 

וזאת בדומה לעמדת  , וכי הצבת מצלמות באופן שיטתי בקלפיות טעונה חקיקה ראשית,הקלפי

 היועץ המשפטי לממשלה. 

 

תכנית פיילוט להקמת יחידה של מפקחי טוהר כמו כן הורה יושב ראש ועדת הבחירות להכין 

, ויפעלו רק במקרים חריגים, במצלמות גוף, אשר יהיו מצוידים הבחירות מטעם ועדת הבחירות

 שיפורטו להלן. 

 

)שהוא ידה הארוכה של ועדת  עדת הקלפיאך ורק מזכיר ויהיו רשאים  בשעות ההצבעה

מפקח טוהר הבחירות מטעם הוועדה בלבד, לצלם במקום הקלפי, ואך ורק הבחירות(, או 

במקרים חריגים, בהם יהיה חשד סביר לביצוע עבירה פלילית במקום הקלפי, ורק אם קיבל 

. בכל מקרה וםאישור קונקרטי לצילום זה מטעם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לפני הציל

 לעולם לא יצולם או יתועד בוחר מאחורי הפרגוד.  –

 

והעברת  –רק למשטרה או לייעוץ המשפטי לוועדת הבחירות המרכזית תוצרי צילום זה יועברו 

 התוצרים לכל אדם אחר, פרסומם במדיה כלשהיא או עיון בהם עלולה להיות עבירה פלילית.

 .הקלפי אינם רשאים לצלם בשום מקרההשופט מלצר הדגיש כי חברי ועדת 

 

יסיירו במהלך היום בין הקלפיות, ויסייעו למזכירי ועדות הקלפי  מפקחי טוהר הבחירות

 ולמשטרה בשמירה על טוהר הבחירות.
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ההצבעה, יתייצבו המפקחים בקלפיות שייבחרו, לפי תבחינים שייקבעו, כחצי שעה לפני תום 

ורק לאחר סגירת הקלפי להצבעה, ולאחר שיצא אחרון  – אקראיוכן בקלפיות שייבחרו באופן 

)ומזכירי ועדות הקלפי שיורשו לעשות כן( יתעדו בשימוש במצלמת גוף הם  –המצביעים 

מאובטחת, את הליך הספירה במלואו. מפקחי טוהר הבחירות לא יעזבו את מקום הקלפי בעת 

 בפרוטוקול ועדת הקלפי.  אלא לאחר שהסתיימה הספירה ונחתמו התוצאות –הספירה 

 

 השופט מלצר ציין כי:

 

לטעמי, אין כל הפרזה בחשיבות השמירה על טוהר הבחירות. טוהר "

הבחירות הוא המעניק לדמוקרטיה את חיותה, את אמון הציבור 

במוסדות השלטון הנבחרים, ונותן למוסדות השלטון הדמוקרטי את 

משכך, ועדת הבחירות היכולת לפעול למען העם בשם העם שבחר אותם. 

 –המרכזית תפעל ככל שלאל ידה לעשות כדי לשמור על טוהר הבחירות 

ולהגשים את רצון הבוחרים, ובכלל זה למנוע ולהרתיע את מי שמבקשים 

 "להטות את התוצאות לטובתם, מחוץ לכללי המשחק הדמוקרטי.

 

עוד הדגיש השופט מלצר כי תפקיד המשטרה הוא לסייע לוועדה בשמירה על טוהר הבחירות 

 ולעשות כל שניתן למניעת עבירות על החוק ולא רק בשמירה על הסדר ביום הבחירות. 

 

 .מצורפת ההחלטה המלאה

 

 

 ,בברכה  

 גיורא פורדס                                                                                                                  
                                                                          

 דובר ועדת הבחירות המרכזית                                                                                                             
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