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 2020 בפברואר 10

  
 לכבוד

 באמצעות דואר אלקטרוני:                                                                                                   הנדלניל כבוד השופט 
 pniot.bechirot@knesset.gov.il                                                                             יו"ר וועדת הבחירות המרכזית

 הכנסת
 ירושלים

 
 

 , כבודו
 

  - טוהר הבחירות, הרחקת חשודים בעבירות טוהר הבחירות מועדות הקלפי הנדון:

 23-הבקרה על תהליך הבחירות לכנסת  מכתבנו בענייןלתזכורת  

 
לצערנו אשר  23-נסת הירות לכלעניין בקרה ושיפור תהליך הבח 16.12.2019בהמשך למכתבנו מיום  .1

 לענייןהמחייב תגובתכם הדחופה  טרם נענה, אנו מבקשים להאיר בפני כבודו עניין חשוב נוסף
 .אכיפת חוקי הבחירות

, על מנת לשמור על טוהר הבחירותלעשות כל מאמץ ברי לכולם כי תפקיד ועדת הבחירות המרכזית  .2
 :9/22כדברי השופט מלצר בה"ש 

 
ומד בבסיס שיטת המשטר הדמוקרטי. טול ת הוא הע"טוהר הבחירו

 .. (33ונטלת מהן את הצדקת קיומן." )סעיף  –מהבחירות את טוהרן 

חובה על כל רשות, לעשות בתחומה את  –"לצורך שמירה על טוהר הבחירות 
כל מה שניתן כדי להבטיח )בין מראש, ובין בדיעבד( את ניקיון ההליך, ולפיכך 

דאוג להגשמת ערכים אלה בפן המינהלי, ועל מרכזית לעל ועדת הבחירות ה
רשויות אכיפת החוק לשקוד על מימושם בפן הפלילי )לעיתים יש זיקות גומלין 

 (.34בין ההיבטים המינהלי והפלילי. )סעיף 

נתגלו כידוע מקרים לא מעטים של עבירות בוועדות קלפי  2019בבחירות הקודמות שנערכו בשנת  .3
רשימה של העביר  יו"ר ועדת הבחירות הקודם כבוד השופט מלצר יוע לנו כבמספר ישובים. יד

  קלפיות לחקירת המשטרה.

אנו חוששים פן החשודים בעבירות שנעשו בבחירות הקודמות ישובו וינהלו את הליכי הבחירות  .4
עלת שוועדת הבחירות פו לוודאנשמח . 2.3.2020שיערכו ב 23-לכנסת ההקרובות  בקלפיות בבחירות

 .מעשים פלילייםבאי סדרים ואף החשודים ב ועדות הקלפיהבחירות את חברי הליכי להרחיק מ
 .(1867)עמ'  2016את בהלימה להמלצה בדו"ח מבקר המדינה משנת ז

 1000הקלפי שתלשו את טופס ועדות מזכירי  424ראוי להרחיק גם את כמו כן, אנו סבורים כי  .5
ועמ'  1810)עמ'  2016ו"ח מבקר המדינה משנת על פי ד 2015מהפרוטוקול של הקלפי בבחירות 

 הוגשו תלונות במשטרה. שבעניינם 2019בבחירות אפריל  ועדות הקלפי( וכן את חברי 1867

מלצר וכן רשימת הקלפיות בבחירות אפריל השופט כב'  משטרה על ידי לרשימת הקלפיות שהוגשו 
  .א' ת למכתב זה כנספחומצורפ ונה במשטרהגינן תלשהוגשה ב שלמיטב ידיעתנו 2019

בבחירות  למעט)קלפי ה ועדתברי כח, למיטב ידיעתנו ,כיהנו החשודיםנו בכל הקלפיות שצוי .6
ידיס שם דווח כי יבפור 9בירכא שם צוינו לשבח מזכירות הקלפי וקלפי  9קלפי ב 2019ספטמבר 

הבאת החשודים לדין לא רק תמנע הישנות  .(הקלפי הוצאו מהקלפי באמתלה כלשהיועדת חברי 
  .עבירות בקלפיותמעשיהם בבחירות הקרובות אלא גם תרתיע אחרים מלבצע 
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-ו אלייך בעניין הליכי בקרה על תהליך הבחירות לכנסת הפנינ 16.12.2019ביום נבקש להזכיר, כי  .7
ציינו כי משמר הבחירות והתנועה לטוהר המידות פעלו רבות בבחירות הקודמות על במכתבנו  .23

השופט  הקודם ועדהוועדת הבחירות ויו"ר המנת להקטין באופן משמעותי זיופים ותקלות. יחד עם 
הורחב מערך הבקרה, כולל  ,גילינו ולפתרונות שהצענוו קשובים לממצאים המדאיגים שמלצר שהי

 הפעלת מערכת מפקחים ומצלמות.

ין חשש לפגיעה יכי קיים עדלמסקנה בקרב העוסקים במלאכה הוביל אותנו סיון הרב שהצטבר יהנ .8
תינו והצעותינו י כבודו את מסקנובתקינות תהליך הבחירות. על כן, ביקשנו במכתבנו להציג בפנ

 ך למען טוהר הבחירות.לשיפור ההלי

ואין טעם לחזור עליהם. רק נציין כי בין היתר  16.12.2019הדברים מפורטים היטב במכתבנו מיום  .9
דפי  ; צילוםבין המפלגות שינוי מדיניות האשכולות ומניעת החלפת נציגיםהצענו לפעול ל:

ים של ועדות הקלפי; הקפדה על שקיפות רשמיהפרוטוקולים מה עם חתימתם התוצאות
בחדרי הקלפיות; הבהרת משטר האחריות רה תהליך הספיולים ופרסומם; צילום קהפרוטו

 , ועוד. לבעלי תפקידים בקלפי והסנקציות וחוקי הבחירות

אשר גם הם  ,16.2.2019 זכורת לפנייתנו מיוםנשלחו מכתבי ת 26.1.2020וביום  25.12.2019ביום  .10
של וועדת הבחירות בתקופה זו  תפיהאת העומס הרב הנופל על כ למרות הבנתנו .לא זכו למענה

על כן, אנו  ת.ה לפניותינו בעניינים הנוגעים לטוהר הבחירואיננו יכולים לקבל את היעדר המענ
 על מנתוועדת הבחירות, ולהציג לכם את מסקנותינו נציגי  או/להיפגש עם כבודו ו ומבקשיםשבים 

 להבטיח את טוהר הבחירות.

 
  ,ובברכה בכבוד רב

      
   פרופ' יועד צור,    בלוך, עו"ד-י פולישוקמל

 משמר הבחירות האזרחי   חברת הועד המנהל  
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