סימוכין00176921 :
ירושלים ,כ"ד אדר ,תשפ"א
 8מרץ2021 ,

הודעה לעיתונות:
תקציב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה ,24-עומד על .₪ 674,616,000
אילו לא הייתה מתקיימת מערכת הבחירות בצל מגפת הקורונה ,היה תקציב
הוועדה בסך .₪ 457,347,000
תקציב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה ,24 -אושר היום ע"י ועדת הכספים של הכנסת והוא עומד
על ( .₪ 674,616,000התקציב כולל בתוכו גם את התקציב השוטף של הוועדה לשנת .)2021
התקציב שאושר משקף את הקו המנחה שקבעה ועדת הבחירות המרכזית ,למערכת הבחירות
הנוכחית :קיום הליך בחירות תקין ,בהתאם לכל ערכי היסוד של השיטה ,לצד מתן הזכות להצביע
לכל אזרח ,תוך נקיטת כל האמצעים האפשריים לשמירה על בריאות הציבור.
אילו לא הייתה מתקיימת מערכת בחירות בצל מגפת הקורונה ,היה תקציב הוועדה בסך
.₪ 457,347,000
עיקר התוספות נועדו לשמירה על בריאות הציבור וביניהן:
•

הגדלנו בלמעלה מ 35% -את כמות הקלפיות ,והעלות של התוספת של הקלפיות ללא תוספת
קורונה ,עומדת על ( .₪ 77,000,000עלות קלפי ,ללא תוספת קורונה ,היא – .)₪ 22,000

•

הוספנו מיגון בקלפיות – אלכוג'ל ומחיצות שולחניות שיפרידו בין המצביע לבין חברי ועדת
הקלפי ,חליפות מיגון ,מסיכות ,מסיכות משקף (במחלקות קורונה) ,בעלות של .₪ 5,280,000

•

על פי משרד הבריאות ,מקור הדבקה משמעותי הוא חדרי שירותים .לפיכך ,יופעל במהלך יום
הבחירות מערך ניקוי עיתי בכל ריכוזי הקלפיות ברחבי הארץ ,בעלות של כ.₪ 17,000,000 -

•

בכדי למנוע חיכוך עם אוכלוסיית החולים והמבודדים ,חלק מהתקציב מיועד להקמת קלפיות
לחולים מאומתים ולמבודדים:
אנו עומדים להקים כ 460 -מתחמי אוהלים ,שיכללו כ 800 -קלפיות ,ובנוסף ,עוד כ140 -
קלפיות במבנים של קופת חולים כללית ומבנים נוספים .עלות ההקמה מוערכת בכ-
.₪ 22,000,000
חלק מהמתחמים יהיו מתחמי "הצבע וסע" ,עדיין יש חוסר ודאות מוחלט לעניין מספר
החולים והמבודדים שיהיו בפועל ביום הבחירות – כמובן שקיימים פרמטרים שונים
שמשפיעים ,וביניהם ,כמובן ,פתיחת המשק באופן מלא ופתיחת השמיים.
בכל רשות מקומית ומועצה אזורית יהיו קלפיות ייעודיות למאומתים שמחלימים בביתם
וקלפיות נפרדות למבודדים .כמובן שבישובים בהם רמת התחלואה גבוהה – יהיו יותר קלפיות.
תרחיש הייחוס לפיו אנו עובדים כרגע ,הוא 37,000 :חולים;  50,000מבודדים.

•

צו בריאות העם ,אוסר על חולה מאומת שנמצא בבידוד לצאת מביתו .לצד זאת ,תיקון מיוחד
לחוק הבחירות מאפשר יציאה לצורך הצבעה בלבד ,בכפוף לתנאים שיקבע יושב-ראש
הוועדה.
על מנת לשמור על בריאות הציבור ,ולמנוע מצבים בהם מאומתים יגיעו להצבעה ויעצרו בדרכם
למפגשים חברתיים ,תוך כדי סיכון בריאות הציבור – תפעיל הוועדה מערך היסעים עבור
חולים מאומתים.
החולה יירשם להסעה ,והוא יהיה זכאי לה רק אם שמו יופיע ברשימות שיהיו בפני הוועדה.
רק מי שיימצא כחולה ביום הבחירות ,יהיה זכאי להסעה מביתו אל הקלפי הייעודית ובחזרה.
עלות הפרויקט מוערכת בכ.₪ 20,000,000 -

•

מלבד העובדה שבכל קלפי יהיו נציגים של  3סיעות שונות ,שעלותם כ,₪ 84,000,000 -
ומשקיפים מרשימות המועמדים השונות ,יוצבו בכל קלפי שני מזכירים שינהלו את הליך

ההצבעה ויגנו על טוהר הבחירות .עלות הפרויקט הכוללת של המזכיר השני עומדת על כ-
.₪ 75,000,000
אילו לא היו מתקיימות בחירות בצל קורונה ,הייתה העלות כ .56,000,000₪ -כבר בבחירות
הקודמות היו בכ 5,100 -קלפיות שני מזכירים ,בעלות של כ.12,000,000₪ -
•

כמו כן ,בכל קלפי יוצב מפקח טוהר הבחירות שיישא על גופו מצלמה .המפקח יתעד אירועים
חריגים וידווח עליהם מייד .בנוסף ,יתעד המפקח את כל הליך הספירה בקלפי .חשוב להדגיש
בהקשר זה שהמפקח לא מתעד את המצביעים בבואם להצביע.
עלות כוללת של הפרויקט היא כ .₪ 55,000,000 -זה כולל עלות חד פעמית של כ16,000,000₪ -
בגין רכישת המצלמות .בבחירות הקודמות הוצבו כ 5,000 -מפקחים לעומת  15,000הפעם הזו.

ב ב ר כ ה,

גיורא פורדס,
דובר ועדת הבחירות המרכזית.

