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 תשע"ההאדר ב ט"י ירושלים, 
 0202במרס  02

 לכבוד
 מזכירי ועדות הקלפי

 
 שלום רב,

 
 שמירה על פרטיותם של הבוחריםהנחייה בעניין  הנדון:

 

בין חומרי ועדת הקלפי, ישנם מספר מסמכים שחשיפתם עלולה להביא לפגיעה בפרטיותו של הבוחר, ובהם רשימת 

. אבקש להדגיש בפניכם כי מתוקף תפקידכם אתם אמונים, בין היתר, על 0222הבוחרים, רשימת הנפטרים וטופס 

יסוד: כבוד האדם וחירותו -דם לפי חוקשמירה על פרטיותם של הבוחרים, שהיא, כידוע זכות יסוד העומדת לכל א

 .0890-וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

 
  –אבקש להנחותכם כדלהלן משכך, 

 
למי שיוסמך לכך  ,במקרים חריגים בלבד, למעט) , לרבות חברי ועדת קלפי ומשקיפיםאין לאפשר, לאף אחד .0

 0222טרים או טופס ת הנפהבוחרים, רשימ, לצלם את רשימות (על ידי או על ידי יושב ראש הוועדה האזורית

 ., כולם או חלקםשל ועדת הקלפי

קרי,  –, יש לאפשר אך לגורמים המוסמכים לכך או להעתיק מהם מבלי לצלמםעיון בחומרים האמורים,  .0

חברי ועדת הקלפי, המשקיפים, חברי הוועדה המרכזית או האזורית או נציגי הוועדה המרכזית או האזורית. אין 

  ללא היתר מאת הוועדה המרכזית או הוועדה האזורית.  לאדם אחר לעיין בחומרים האמורים, לאפשר

 בקלפי.  0222יובהר כי האמור נכון גם אם טרם החלה ההצבעה או אם טרם סומנו רשימות הבוחרים או טופס  .3

דה האזורית, להקפיד על החזרת רשימות הבוחרים, הזהותונים והאלפונים, ביחד עם החומר הרגיש לוועיש  .4

 בהתאם להנחיות שניתנו לכם.

 
אבקש כי תקפידו על יישום הנחיות אלה, קלה כחמורה, ואקדים תודה על העבודה המסורה אותה תעשו במהלך יום 

 הבחירות.

 בכבוד רב,
 

 סלים ג'ובראן
 שופט בית המשפט העליון
 יושב ראש ועדת הבחירות

 02-המרכזית לכנסת ה
 

  יושבי ראש ועדות הבחירות האזוריות העתקים:
 באי כח סיעות הכנסת ורשימות המועמדים  
 עו"ד אורלי עדס, המנהלת הכללית   

 עו"ד דין ליבנה, היועץ המשפטי   
 מנהלי ועדות הבחירות האזוריות    
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