
 1532-5083870فاكس:  ،02-6496647هاتف  ،91950مكتب الناطق بلسان لجنة االنتخابات المركزية، القدس الرمز البريدي 

v_bech_dover7@knesset.gov.ilmail: -e 
pniot.bechirot@knesset.gov.il 

www.bechirot.gov.il 
https://www.facebook.com/bechirot22 

 

 

 2019، تموز 14 ،األحد

 

  22لجنة االنتخابات المركزية للكنيست الـ 

 بيان صحفي

 

رئيس لجنة االنتخابات المركزية والمستشار القانوني للحكومة يتفقان على تشديد تطبيق 

 القوانين الجنائية المتعلقة بنزاهة االنتخابات 

 

سوية  ،المحكمة العليا القاضي حنان ميلتسرعقد رئيس لجنة االنتخابات المركزية ونائب رئيسة 

تموز  11) مع المديرة العامة للجنة االنتخابات المركزية المحامية أورلي عدس، يوم الخميس

بمشاركة وأفيحاي مندلبليت،  ، اجتماع عمل مع المستشار القانوني للحكومة الدكتور(2019

ري والمحامية يزالمحامي راز ن :كومةونواب المستشار القانوني للح المدعي العام شاي نيتسان

، المستشار القانوني للجنة االنتخابات شلومو المبيرغيرنائب المدعي العام وكذلك دينا زيلفر، 

 المحامي دين ليفنيه ومساعديهم. 

 

مكتب المستشار طاقم العاملين في وفي بداية الجلسة شكر رئيس لجنة االنتخابات المركزية 

خابات الكنيست الثانية انت تفانيهم في العمل خاللمكتب المدعي العام على  فيالقانوني للحكومة و

مكتب المستشار القانوني للحكومة ومكتب المدعي  مع تعاونالطلب مواصلة كما  ،والعشرين

 العام أيضا في انتخابات الكنيست الثانية والعشرين. 

 

سعيا مية تطبيق القوانين الجنائية أهعلى خالل االجتماع أكد رئيس لجنة االنتخابات المركزية و

على تشديد العقوبات الجنائية المفروضة  كما أتفق خالل االجتماع ،ضمان نزاهة االنتخاباتل

 على كل من يقوم بخرق نزاهة االنتخابات.
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عن تشكيل طاقم خاص لتنسيق الجهود في مجال  مكتب المدعي العام ممثلو أعلن جهتهم،من 

ملفات التحقيق المفتوحة بمخالفات عرقلة السير السليم لعملية تشديد العقوبات الجنائية ومتابعة 

. وذكر ممثلو للحكومةتوجه القاضي ميلتسر إلى المستشار القانوني ، وذلك في ضوء االنتخابات

التي أجريت في ول انتخابات السلطات المحلية ح التحقيقات باشروا مكتب المدعي العام أنهم

   . قد قدمت لوائح اتهام تتعلق بالحفاظ على نزاهة االنتخابات ، وأن2018أواخر عام 

 

نحو شهرين بفتح تحقيق جنائي في  قبل أن المستشار القانوني للحكومة أصدر تعليمات يضاف

، شبهات تتعلق بارتكاب مخالفات، على ما يبدو، خالل يوم انتخابات الكنيست الحادية والعشرين

التحقيق على قدم  يجريو الصدد.بعد أن توجه إليه رئيس لجنة االنتخابات المركزية بهذا  وذلك

قبل موعد إجراء  طات تطبيق القانون،بهدف تقديم لوائح اتهام من قبل سل في هذه األيام، ،وساق

  .لذلك دعت الحاجة في حال ،انتخابات الكنيست الثانية والعشرين

 

على أكد رئيس لجنة االنتخابات المركزية والمستشار القانوني للحكومة  ،جتماعاالوفي نهاية 

لمركزية التزامهما بالحفاظ على نزاهة االنتخابات ومواصلة التعاون بين لجنة االنتخابات ا

 ومكتب المستشار القانوني للحكومة ومكتب المدعي العام بكل ما يتعلق بالموضوع. 

 

 باحترام،                

 غيورا فورديس                       

 الناطق بلسان لجنة االنتخابات المركزية                     
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