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חלטה  ה

 

לבקשת ח"כ טלב אל סאנע נספרו היום בנוכחות נציגיו קלפיות מדגמיות לפי  א.

לאחר הבדיקה שהועבר אלי בחירתו, ולפי הסדר שנקבע בהחלטתי מאתמול. במכתבו 

  .קלפיות שחלקן לא היו ברשימתו 12-הלין על הבחירות ב

 

ת וועד יפרוטוקולבטרם נמשיך אציין, כי מסמך צוות הועדה לגבי השוואה בין  ב.

כי במרבית הקלפיות  ,מצייןהחוזרת מהיום, לספירה  , שנרשם בליל הבחירותהקלפי

, שאין קולות 6-2מתוכם הבדלים של  5-במספר( נמצא חוסר הבדלים, וב 63שנבדקו )

)בקלפי אחת נמצאה הסטה, שמקורה  מקום להידרש אליהם והם בגדר טעות אנוש

 בשגגה בהקלדת הנתונים(. 

 

מירו, ח"כ אל סאנע וחבר הועדה חמדאן ז נוהליבאשר לקלפיות שעליהם  ג.

בחלק מן הקלפיות המדובר בנושאי משטרה )טענות בדבר אלימות( ולגבי אלה בידם 

 להגיש תלונה למשטרה. 

 

בירכא( התגלו מעטפות שהוכנסו שלא  21, 26בקלפיות אחרות )כגון קלפיות  ד.

, על בסיס הרישום בפרוטוקול ועדות הקלפי כדין, אך נמסר לי על ידי צוות הועדה

עטפות ת הקלפי, ובסופו של יום מספר המוכי אלה נפסלו על ידי ועד האמורות,

 הכשרות לא עלה על מספר המצביעים. 

 

 בירכא כבר נפסלה על ידינו בהחלטה קודמת. 1יוזכר, כי קלפי  ה.
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הועדה בפרוטוקול  צוות ןבאום אל פאחם עיי 5-באבו רובייעה ו 1בקלפיות  ו.

 ולא נמצא קושי. 

 

מעטפות בעוד מספר המצביעים )למעט  111בג'לג'וליה נמצאו  2בקלפי  ז.

. יתכן כי יהיה מקום לפסילת קלפי זו בנסיבות אלה, לאחר 115( עמד על שוטרים

 בדיקת ספרי הבוחרים.

 

. 211%שיעור ההצבעה  נטען כי קלפיות ובהן תשעיצוין, כי ברשימה מופיעות  ח.

גג מספר המצביעים ונמסר בש ככל הנראה על פניו נראה הדבר מוזר, אך במרביתם

( שבה המדובר באחוז 7בפועל כמספר בעלי זכות הבחירה, למעט קלפי בכפר קאסם )

. לגביה אין בידינו נתונים לבדוק את הרקע, וככל שיש חשד לזיופים 73.7%הצבעה של 

 בידי המבקשים לפנות למשטרה.

 

ם על פי יצוין, כי הבקשה הוגשה בלא תצהיר, וניתן היה גם לבדוק את הנתוני ט.

בלא  (האחרון ו'ביום כבר  נעאכ אל ס"שעותק סרוק מהם נמסר לחה) הפרוטוקולים

 ספירה מחודשת. 

 

 למעט האפשרות לפסילה בג'לג'וליה כאמור איני רואה מקום לפסילות. י.

 

על פני הדברים ולאור התוצאות הללו, איני רואה מקום לספירות נוספות, אלא  יא.

 אם כן יוגשו תצהירים שיכללו חומר קונקרטי באשר לאפשרות ממשית לשינויים

 . בתוצאות הבחירות

 

 

  (.17.2.26התשע"ג ) בשבטח י" היום,ניתנה 

 

 אליקים רובינשטיין  

 שופט בית המשפט העליון

 יושב ראש ועדת הבחירות

 91-המרכזית לכנסת ה

 

 

 


