הודעת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה 21-בדבר זכויות הבוחרים ,חשאיות
הבחירות וטוהר הבחירות
בוחרים ובוחרות,
בהתאם להוראות סעיף (16א) לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) ,התשי"ט ,1959-הנני פונה אליכם
בהודעה הבאה:
לכל בוחר ולכל בוחרת זכות להצביע ,באורח חופשי ולפי מצפונם ,בעד אחת מרשימות
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המועמדים המשתתפות בבחירות לכנסת.
ההצבעה בבחירות היא חשאית ,ולשם שמירת החשאיות נקבעו ,בין היתר ,נהלי ההצבעה
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שלהלן:
 בכל מקום קלפי מוצב פרגוד המסתיר את הבוחר ,או הבוחרת בשעת ההצבעה,
ומעטפות ההצבעה הן אטומות.
 הבוחר או הבוחרת ,ורק הם ,רשאים להכניס את פתק ההצבעה לתוך המעטפה.
הבוחר או הבוחרת רשאים ,אם רצונם בכך ,גם להדביק את המעטפה.
 הבוחר או הבוחרת עצמם ,ורק הם ,רשאים להכניס את מעטפת ההצבעה לתוך תיבת
הקלפי (לאחר שהכניסו לתוכה את פתק ההצבעה) .בתיבת הקלפי תתערבב המעטפה
במעטפות יתר הבוחרים.
ויודגש :רק בוחר או בוחרת שמחמת מחלה או מום אינם מסוגלים לבצע בעצמם את הפעולות
הנדרשות להצבעה ,רשאים להסתייע באדם אחר שבא עמם אל הקלפי ,ואולם המלווה לא יהיה
מנהל או עובד בית אבות ,או כל מוסד אחר ,בהם שוהים המצביע ,או המצביעה.
תשומת לב לכך כי לבוחר או לבוחרת המוגבלים בניידותם ניתנת האפשרות להצביע בקלפי
נגישה ,המותאמת למצביעים המוגבלים בניידות ,ופרטים על כך מפורסמים באמצעי התקשורת
ובאתר האינטרנט של ועדת הבחירות המרכזית.
בחוק קבועים עונשים חמורים על מעשי שחיתות בקשר לבחירות ,על הפרעה למהלכן
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התקין ,או להצבעתם של אחרים ,ועל הליך הצבעה שיש בו משום עבירה.

בין היתר ,מי שעושה אחד מהדברים הבאים צפוי לעונש:
 הנותן או מציע שוחד לבוחר או לבוחרת בקשר להצבעתם או אי-הצבעתם.
 המקבל ,או מסכים לקבל ,שוחד בקשר להצבעה או אי-הצבעה.
 המבטיח לבוחר או לבוחרת עבודה ,המונע מהם עבודה ,המאיים בפיטורים ,או
בגרימת כל נזק אחר כדי שיצביעו או ימנעו מלהצביע בעד רשימת מועמדים מסוימת.
 המשדל אדם להצביע ,או להימנע מלהצביע ,אם בכלל או בעד רשימה מסוימת ,בדרך
של השבעה ,קללה ,נידוי ,חרם ,נדר ,התרת נדר או הבטחה להעניק ברכה וכיוצא
באלה.
 המפריע את המהלך הסדיר של הבחירות.
 המפריע לבוחר או לבוחרת או המונע בעדם מלהצביע.
 המשתמש לצורך זיהויו בפני ועדת קלפי בתעודת זהות שאינה שלו.
 המצביע יותר מפעם אחת.
ועדת הבחירות המרכזית עושה את כל הסידורים הנחוצים כדי לאפשר לכל בוחר ובוחרת
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להצביע ביום הבחירות באורח חופשי וחשאי ולפי הכרתם ומצפונם.
אני קורא לכל האזרחיות והאזרחים בעלי זכות הבחירה לממש את זכותם הדמוקרטית
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ולהצביע באורח חופשי בהתאם למצפונם ולהכרתם בלבד ,ובכך להשפיע על עתיד המדינה.
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