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שלום רב,
הנדון :אפשרותם של חולי  A . L . Sלהסתייע במלווה לצורך הצבעה בבחירות לכנסת ה 21 -
לסימוכין  :פנייתך מיום 24.2.2019

פנייתך שבסמך הועברה לטיפולי ולאחר שבחנתי את האמור בה ,הריני להשיב לך כדלקמן :
 . 1בהתאם להוראות סעיף  ( 75ב ) לחוק הבחירות לכנסת [נוס ח משולב] ,התשכ " ט  , 1969-ועדת
הבחירות המרכזית ( להלן  :הוועדה ) מנחה את מזכירי ועדות הקלפי לאפשר ל " מי שמחמת מחלה
או מום אינו מסוגל לבצע את הפעולות המעשיות בתא ההצבעה לבדו " – והוא מעוניין בכך –
להיעזר במלווה לשם ביצוע פעולת ההצבעה לכנסת .
 . 2כלומר ,ככל ש מ זכירי ועדות הקלפי מתרשמים כי רצון הבוחר ים ה וא אכן להיעזר במלווה עמו
הגיע ו  ,ע ליהם לאפשר ל חולים ה מתוארים בפנייה שבסמך – אשר " משות קים באופן מלא " –
להיכנס לתא ההצבעה יחד עם מלווה  ,ש יסייע להם בפעולות המעשיות הנדרשות לצורך הצבעתם .
 . 3ל מען שלמות התמונה ,יוער כי החוק מ ציב מספר תנאים נוספים שעליהם להתקיים לצורך הצבעה
בסיוע מלווה :
א  .מלווה אחד לא יוכל ללוות יותר משני מצביעים ביום הבחיר ות.
ב  .המלווה לא יה יה מנהל או עובד של מו סד בו שוהה המ צביע ( כדוגמת בית חולים או בית
אבות ) .
 . 4כולי תקווה כי מזכירי ועדות הקלפי יפעלו בהתאם להנחיות אלה  ,אך כ כל שביום הבחירות
תתעורר בעיה ביישום הוראות החוק ובמקרה קונקרטי יסרב מזכיר ועדת קלפי לאפשר לאדם
להתלוות לבוחר כאמור – הבוחר או המלווה יוכלו להתקשר למוקד הטלפוני של הווע דה ( שמספרו
יפורסם באתר האינטרנט של הוועדה )  .הפנייה תגיע ישירות למטה הווע דה בכנסת ואנו נ עשה כל
שביכולת נו בכדי לספק מענה מ ייד י לפני י ה.
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ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 . 5ל פני סיום אציין – מב לי לגרוע מהאמור לעיל ביחס להסתייעות במלווה בתא ההצבעה – כי כל
ב וחר רשאי להיעזר במלווה ל צורך טיוב התקשורת עם מזכיר וחברי ועדת הקלפי  ,ובכלל זה גם
בו חרים עם מוגבלויות שונות ( קוגניטיביו ת  ,נ פשיות ,חושיות ,וכיוצ " ב ) ו בוחרים החולים ב A.L.S. -
בפרט .
 . 6ככל שיש לך שאלות נוספות אשמח לעמוד לרשותך.
בכבוד רב,

ט ליה ג'מאל  ,עו"ד
עוזרת ראשית ל יועץ המשפטי
העתקים :עו " ד דין ליבנה ,היועץ המשפטי לוועדה
עו " ד מיכל רלר קציר ,נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
גב' יהודית בואנו ,ה ממונ ה על פניות הציבור בוועדה
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