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                 לכבוד,                                                                  

   המרכזית"ר ועדת הבחירות יו , הדל יל השופט' כב

  ,כבדי

  לאור צו משרד הבריאות 23-לכסת ה הבחירות קיוםדחיית מועד ל דרישההדון: 

ולדרוש כי  על פי המידע הידוע מפרסומי וועדת הבחירות ומפרסומי משרד הבריאותהריו לפות אליך 

 15-יודגש כבר עתה, דחיית הבחירות ל.  02.03.2020תורה על דחיית הבחירות לכסת הקבועות ליום 

יום ממועד ההחלטה על הדחיה תאפשר לאשים המצויים בחו"ל באותה עת (או העומדים לטוס לחו"ל  

קבל בעצמם החלטה לפחות ל ויודגש, בכל עת עלול משרד הבריאות להרחיב את הצו  ליעדים וספים)  –

אם הם מתכווים שלא לטוס או לחזור במיידית כדי שתקופת ההסגר שתיכפה עליהם תסתיים לפי 

מועד הבחירות.  בכך לפחות יהיה איזון בין הזכות לבחור לבין זכות הציבור למוע התפשטות הגיף 

ת לבחור.  המצב הבלתי וזכות בחירה לבוחר לוותר על סיעה לחו"ל כדי לממש את זכות היסוד החוקתי

סבל שוצר כעת שולל מאשים את זכות הבחירה ללא הליך הוגן ותוך החלה רטרואקטיבית של 

  ובהיר:   עישה קיצוית!

"צו בריאות העם (גיף הקורוה משרד הבריאות את התקין המהל הכללי של  02.02.2020ביום  . 1
  מי שהגיע לישראל  על  "), אשר מורה כיהצו("" 2020-החדש) (בידוד בית) (הוראת שעה) התש"ף

  במהלך ) סין, סיגפור, מקאו, תאילד, הוג קוג, דרום קוריאה, יפן(אחר שהיה באחד מהיעדים 

  . יום 14-ל לשהות בבידוד אובחן כחולה בגיף מי ש, או האחרוים לפי הגעתו לישראלהימים  14

 . שסימן את סין בלבד כיעד בעייתי ו על החיות ארגון הבריאות העולמיהרחיב הצראה שבכך 
כרגע על השוהים בבידוד בית אוסר  , כי הצו  23.02.2020וועדת הבחירות המרכזית הבהירה ביום   . 2

הוא וכדי לאפשר להם להצביע דרש תיקון הצו.  באותו יום תוקן הצו,  לצאת מביתם לכל צורך ש
דית רשאי להצביע בקלפי ייעווללא תסמיים המצוי בבידוד  םכי אדו א ל2סעיף  כך שכעת קובע

 .ורית א יגיע לקלפי בתחבורה ציבובלבד של

 
רסמו טרם פו, וכשבוע ימים, דהייו, בעוד 02.03.2020הבחירות עתידות להתקיים ביום הואיל ו . 3

(ויודגש, חשודים!    המדוברבגיעות בוירוס  פתרוות שיאפשרו לאשים להצביע גם כשהם חשודים  
אין מדובר באשים חולים אלא באשים שלצערם באו במגע עם חולה או חזרו ממדיה שמשרד 
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לקבוע כי היא ברשימה השחורה    ,ללא ביקורת שיפוטיתללא התראה והבריאות הישראלי החליט,  
   יידחה מועד הבחירות.מן הראוי כי  )לפגוע בזכות היסוד להצביע בבחירות ועל בסיס כך שפרסם

  . הכסת: יסוד חוקבהיסוד של הדמוקרטיה והיא מעוגת  מזכויותיודגש, הזכות לבחור היא  .4

התגברות ובית הדין הגבוה לצדק הגדירה כזכות   פסקתל  כפופה  איהכות היסוד לבחור  פגיעה בז
' המשה לשיא השופט ראו דברי כב  .יהלייםיים מוצר קשאף אם הדבר יעל שאין פוגעים בה 

  :)1983( 201) 3לז( פד"י  ,מדית ישראל ' אבריאל בן אריאל תמיר 4/82עע"א מחם אלון בעיין 

"וכגודל הזכות הפגעת כך גודל הימוקים, הדרושים להצדקתה של 
משפט זה בדבר -מה שפסק בבית לעייןכך סברתי, פגיעה זו. משום 

הצדקת מיעת זכותם של אסירים לבחור לכסת מהטעם של קשיים 
מיהליים וגיוס כוחות שמירה מספיקים, כי יש מקום "לחזור ולעיין 

מדובר באחת מזכויות היסוד של האזרח שהרי בגופה של שאלה זו, 
יסוד: הכסת, שלפיה הבחירות הן כלליות -ובהוראת יסוד שבחוק

יסוד: הכסת), הייו, שלכל אדם באשר הוא, הממלא -לחוק  4(סעיף  
אחר החוק, הזכות להשתתף בבחירות לכסת. אין צורך לומר, שזכות 

],  10[ 378/81(בג"צ  זו לא שללה בחוק מאדם, המרצה עוש מאסר"
 " ).674-675בעמ 

בית הדין הגבוה " קבע אין צורך לומר, שזכות זו לא שללה בחוק מאדם, המרצה עוש מאסר" .5
באופן קפקאי  בצו קבע הבריאות משרד של הכללי המהל אולם, כבר לפי עשרות שים לצדק

או בא  ןדרום קוריאה ויפכי כל אדם שהגיע מאחת מסין, סיגפור, מקאו, תאילד, הוג קוג, 
זכות טיעון, ללא משפט, ללא   לאל ההצבעה זכות ממו שללת, במגע עם אדם החשוד כחולה

 הליך הוגן, והכל על פי חשד ראשוי בלבד כי אולי דבק במחלה.
המצב הדון מצריך היערכות עפה אך  וועדת הבחירות שוקדת על מציאת פתרוותברור כי  .6

(וביתר שאת שעה שבכל יום מגיעות לכותרות ידיעות אודות המשך התפשטות הגיף), אשר איה 
היערכות  .  פתרוות אלה דורשים לילה, ובוודאי שלא ברמה המדיתית-יכולה להתבצע בין

הסעד הראוי היחיד  ,  .  כךמסגרת הזמן לא תאפשר הקמת פלטפורמה כאמורשראה  ו  מיהלתית
 הוא דחיית הבחירות, אשר גם הוא מצוי בסמכותה של וועדת הבחירות (וזאת בהתאם לחוק 

 ).  1969הבחירות לכסת [וסח משולב], תשכ"ט,  
דחיה תאפשר לאשים  ממועד ההחלטה על הלפחות יום  15-דחיית הבחירות לאמור, רק כ .7

לפחות לקבל בעצמם החלטה אם הם ) המצויים בחו"ל באותה עת (או העומדים לטוס לחו"ל
מתכווים שלא לטוס או לחזור במיידית כדי שתקופת ההסגר שתיכפה עליהם תסתיים לפי מועד  

לפחות יהיה איזון בין הזכות לבחור לבין זכות הציבור למוע התפשטות הגיף הבחירות.  בכך 
החוקתית לבחור.  המצב   וזכות בחירה לבוחר לוותר על סיעה לחו"ל כדי לממש את זכות היסוד

ללא הליך הוגן ותוך החלה הבלתי סבל שוצר כעת שולל מאשים את זכות הבחירה 
  רטרואקטיבית של עישה קיצוית! 

לתשובתך הבהולה ודה, על מת שיתן יהיה לשקול פיה לבית הדין הגבוה לצדק ככל שוועדת הבחירות 
   תבחר שלא לדחות את הבחירות.

  

  בכבוד רב,

  דורון אפיק, עו"ד 


