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 החלטה בעניין שימוש במצלמות סמויות במקומות הקלפי

 

הובאו בפניי תלונות בעניין נשיאת מצלמות סמויות על ידי נציגי סיעות בוועדות קלפי שונות 

תיעוד מהלך ניהול הקלפי וספירת הקולות. כבר עתה יובהר שכפי שהתברר ברחבי הארץ, שמטרתן 

 לא צולמו בוחרים בתא ההצבעה, בעת ההצבעה. - לי

 

 נציגי משטרת ישראל,ו לאחר עיון בתלונות, ושמיעת חה"כ דוד ביטן, סגני מטעם סיעת הליכוד,

 והגברת אמון הציבור וכדי לאזן בין החשש מפגיעה בפרטיות הבוחרים לשמירה על טוהר הבחירות

 :כדלקמן, אני מנחה בתוצאות הבחירות

המצלמות לא יצלמו ולא ישמרו תיעוד חזותי )וידאו( במהלך שעות ההצבעה, אלא במקרים  .1

. לצורך כך, יועברו המצלמות מגופם של מחזיקיהם לתיק המצוי שלהלן 2סקה ישיפורטו בפ

 לבד. בסמוך לו או לתוך מזוודת החומר הרגיש. בשעות אלה תתאפשר הקלטת שמע )אודיו( ב

בשעות ההצבעה ניתן יהיה להפעיל תיעוד חזותי )וידאו( באמצעות המצלמות רק במקרה  .2

של חשש לפגיעה מהותית בטוהר הבחירות או בסדרן התקין, למשל השמעה של איומים על חברי 

 הצעות למתן שוחד בחירות או חשש לאלימות במהלך יום הבחירות. ועדות הקלפי, 

לאחר תום שעות ההצבעה וסגירת הקלפיות, ניתן יהיה להפעיל תיעוד חזותי )וידאו(  .3

למהלך ספירת הקולות בקלפי, אך יש ליידע את המשתתפים בספירה שיצולמו בתחילת ההקלטה 

ובמהלכה, ולתעד הודעה זו בפרוטוקול ועדת הקלפי. )עיינו: הנחיית רשם מאגרי המידע מס 

 ות אבטחה ומעקב ובמאגרי התמונות הנקלטות בהן(. בדבר שימוש במצלמ 4/2012

ככל שנתפסו מצלמות על ידי המשטרה טרם החלטתי זו, הן תוחזרנה למי שהמצלמה  .4

יש להתיר להם  – , או שוחררו בתנאים מגביליםנתפסה מהם, ואם הם הורחקו ממקום הקלפי

, בכפוף לכך שפרטיהם יירשמו והם יתחייבו למשטרה כי ככל שתוגש תלונה קום הקלפימלשוב ל

 .לאחר יום הבחירותמשטרה החזקת המצלמות יועברו ל בנושא,
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או  משטרת ישראל, בהתאם לסמכויותיה לפי דין עיון בתיעוד מהמצלמות ייעשה על ידי  .5

, בלבד. מחזיקי המצלמות לא מ"הח היועץ המשפטי לוועדת הבחירות המרכזית או על ידיעל ידי 

 ביתן.  דוד יעיינו בתיעוד השמע או החזותי, וכך התחייב בפניי חה"כ 

מקרה לא יצולמו ולא ישמרו תמונות של רשימות הבוחרים בקלפיות או של  בשום .6

 פרוטוקולי ועדות הקלפי.

, והיא תחול על כל הקלטה או 13:00, שעה 09.04.2019החלטה זו תיכנס לתוקפה ביום,  .7

 תיעוד שנעשה משעה זו ואילך.

 

 (09.04.2019) ' ניסן תשע"טדניתנה היום, 
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