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 1/24ה"ש 
 בעניין אי השמדת חומר בחירות  החלטה

 ( לחוק הבחירות לכנסת1א)א79לפי סעיף 
 

)להלן:  1969-( לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט2()1א)א79בתוקף סמכותי לפי סעיף 

( הוועדה( אני מורה כי חומר הבחירות שהגיע לרשות ועדת הבחירות המרכזית )להלן: חוק הבחירות

 , מקלפיות מסוימות, לא יושמד. והכל כמפורט להלן.23-בתום הבחירות לכנסת ה

א לחוק הבחירות, קובע הוראות בדבר השמדת חומרי הבחירות המתקבלים מוועדות 79סעיף  .1

 מים, כדלקמן:יהקלפי, בחלוף מועדים מסוי

 שמירת מסמכים. א79"

הועדה המרכזית תשמור במקום בטוח את הפרוטוקולים של ועדות הקלפי עם  (א)
עד  )ג(,79כל חומר הבחירות שנתקבל מהועדות האזוריות כאמור בסעיף 

עד  –לאחר תום המועד להגשת ערעורי בחירות, ואם הוגשו ערעורי בחירות 
לאחר מתן פסק דין חלוט בהם; אחרי המועדים האמורים, תשמיד הועדה 
המרכזית את חומר הבחירות כאמור, אם בית המשפט לא הורה לנהוג באופן 
 אחר; אולם את הפרוטוקולים של ועדות הקלפי תשמור הועדה המרכזית עד

 יום הבחירות לכנסת הבאה.

( על אף האמור בסעיף קטן )א(, יושב ראש הוועדה המרכזית רשאי להורות כי 1)א
חומר הבחירות שברשות הוועדה הנוגע לקלפי מסוימת, כולו או חלקו, לא 
 יושמד, או יושמד במועד אחר, כפי שיחליט, והכול לתקופות כמפורט להלן:

]...[ 

אם התעורר חשד לביצוע עבירה לפי חוק  –שנה לתקופה שלא תעלה על ( 2)
זה, ויושב ראש הוועדה המרכזית או עובד הוועדה שהוא הסמיך לכך, פנה 
לגוף חוקר והודיע לו על קיומו של חשד כאמור; יושב ראש הוועדה המרכזית 
רשאי לשוב ולהאריך את התקופה האמורה לתקופות נוספות שלא יעלו על 

רשות המוסמכת על פי דין לחקור  –"גוף חוקר"  שנה בכל פעם; בפסקה זו,
 ."עבירות פליליות
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, הוגשה לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים בקשה 23-לאחר יום הבחירות לכנסת ה .2

 44132-03-20 לחוק הבחירות )עמ"ן 86להארכת מועד להגשת ערעור בחירות, בהתאם לסעיף 

, נעתר השופט רם וינוגרד 2020במרס  24בתאריך סיעת הליכוד נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית(. 

לבקשה, בקבעו כי המבקשת בהליך הנ"ל תהיה רשאית להגיש את ערעור הבחירות עד לעשרה ימים 

מיוחד(,  בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל )סדרי דין במצב חירוםלאחר תום תחולתן של תקנות 

(, 5770. בהתאם להחלטת שר המשפטים שפורסמה ברשומות )י"פ התש"ף, עמ' 1991-התשנ"א

. משכך, המועד האחרון להגשת ערעור בחירות היה 2020במאי  17התקנות הנ"ל חלו עד לתאריך 

, ולכן מאותו מועד חלה חובה על הוועדה להשמיד את חומרי הבחירות, בכפוף 2020במאי  27

 ו. להחלטתי ז

למען שלמות התמונה אציין כי במקביל להגשת בקשת הארכת המועד להגשת ערעור בחירות, עתרו  .3

המבקשים דשם לבית המשפט הגבוה לצדק, בעתירה המבקשת להתיר להם לעיין בעמודים שונים 

מתוך פרוטוקולים של ועדות הקלפי, שלא ניתנה להם זכות עיון בהם, וכן לחייב את הוועדה לקיים 

בג"ץ י בדיקה שונים הנוגעים לרשימות הבוחרים שבהם עשו שימוש בוועדות הקלפי )הליכ

, 2020באפריל  2. בתאריך (23-ח"כ אופיר כץ נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה 2162/20

דחה בית המשפט העליון את עתירתם, על הסף ולגופה, ובקשה לקיום דיון נוסף בעתירה תלויה 

חה"כ אופיר כץ נ' יושב ראש ועדת  2963/20את בית המשפט העליון )דנג"ץ ועומדת בפני נשי

א לחוק הבחירות, את הפרוטוקולים של ועדות 79הבחירות המרכזית לכנסת(, ואולם בהתאם לסעיף 

, ואני מורה כי את רשימות הבוחרים אין להשמיד 24-הקלפי יש לשמור עד יום הבחירות לכנסת ה

 בדנג"ץ הנ"ל, ובכפוף לה.  בעת זו, עד למתן החלטה 

כאמור, במועד זה על ועדת הבחירות המרכזית להשמיד את חומרי הבחירות שהתקבלו מוועדות  .4

הקלפי, למעט חומרים אשר מתעורר בגינם חשד לביצוע מעשה עבירה, בכפוף להחלטה שתינתן 

 על ידי. 

, הן מדיווחים מגורמים ולאחריו הגיע לוועדה מידע 23-במהלך יום הבחירות לכנסת הנמסר לי ש .5

חיצוניים והן כתוצאה מהליכי בדיקה שערכה היא, שהצביע על התנהלות של גורמים שונים שעורר 

ראש הוועדה, -חשדות לביצוע עבירות לפי חוק הבחירות. מידע זה הוביל את קודמי בתפקיד יושב

לפנות ליועץ המשפטי , אורלי עדס, ואת המנהלת הכללית של הוועדה, עו"ד נ' הנדלחברי השופט 

מקום מפכ"ל המשטרה בבקשה לבחון פתיחה בחקירות פליליות בנוגע למקרים  מלאלממשלה ולמ

 .מסוימים

, 23-בחירות לכנסת הבנוגע ל, ובעקבות דיווחים שהגיעו למשטרת ישראל הפניות הנ"לבעקבות  .6

 נפתחו חקירות בנוגע להתנהלות במספר קלפיות ברחבי מדינת ישראל.
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, פנה סנ"צ גלעד בהט, ראש מדור חקירות באגף החקירות והמודיעין 2020ביוני  18בתאריך  .7

במשטרת ישראל, בבקשה מפורטת שלא להשמיד חומרי בחירות מוועדות קלפי שפורטו במכתב, 

  ומתנהלת לגביהן חקירה משטרתית. 

ירה על טוהר כדי לא לסכל הליכי חקירה ואכיפה של דיני הבחירות ועבירות פליליות הנוגעות לשמ .8

וועדות הקלפי שפורטו בתכתובת מ והבחירות שהגיע יחומרכל הבחירות, אני מורה על שמירת 

 המפורטת להלן:

 10/23בנושא זה )ה"ש  23-החלטת קודמי, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה (א)

 ;(08.03.2020מתאריך 

 ;15.03.2020מכתבה של מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית מתאריך  (ב)

, ובכלל זה כל חומר 22.04.2020מכתבה של מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית מתאריך  (ג)

 ;בחירות הנוגע להצבעה במעטפות הצבעה חיצוניות החשוד בהצבעה יותר מפעם אחת

 ;18.06.2020מכתבו של סנ"צ בהט מתאריך  (ד)

 רשימות הבוחרים מכל ועדות הקלפי. (ה)

רשימת הקלפיות שחומריהם לא יושמדו תישמר בידי מנכ"לית ועדת הבחירות, ולא ינתן לה פומבי  .9

 בעת זו, כדי שלא ישובשו הליכי חקירה. 

לתקופה של שנה ממועד מתן החלטתי זו או עד להודעה על סגירת חומרי הבחירות הנ"ל ישמרו  .10

ח למנכ"לית ועדת הבחירות משטרת ישראל מתבקשת לדוו תיק ממשטרת ישראל, לפי המוקדם.ה

והאם מתבקש חומר  ,בדבר סטטוס החקירות המנהלות 2021המרכזית עד לתום חודש אפריל 

 בחירות נוסף, ומנכ"לית הוועדה תביא סוגיה זו לפתחי במועד זה.

למען הסר ספק אציין כי עומדת למשטרת ישראל האפשרות לתפוס את החומר במהלך התקופה  .11

 .24-; פרוטוקולי ועדות הקלפי ישמרו עד ליום הבחירות לכנסת ההוועדההזו, ולהוציאו מרשות 

 

  (.2020 ביולי 1) ףתש"התמוז ב' טהיום  ניתנה
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