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 ירושלים, ד' בניסן התשע"ה
 0202במרץ  02

 
 92-בתוצאות הבחירות לכנסת הבטייבה  92וקלפי בכפר קאסם  11-ו 8החלטה בעניין הכללת קלפיות מס' 

 

, באמצעות עובדי ביצע מטה הוועדה, 02-בהתאם להחלטת נשיאות ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה

עובדים שגויסו מקרב פרקליטות המדינה והלשכות המשפטיות במשרדי הממשלה, בקרה על והוועדה 

ועל החומרים שהתקבלו מקלפיות בהן הועלו אינדיקציות לחשש  02-תוצאות הבחירות לכנסת ה

 לפגיעה בטוהר הבחירות.

 

בפיקוח הלשכה ידי המנהלת הכללית של הוועדה, והמבצע נוהל בהתאם לנוהל מסודר שאושר על 

קלפיות  לאחר סיום המבצע, הובאו מספר. קלפיות 022ובמסגרתו נבדקו  המשפטית של הוועדה

בהתאם לסמכותי לפי  י טעויות בפרוטוקול ועדות הקלפי,בעניין חלק מהקלפיות, תיקנת להכרעתי.

 .(חוק הבחירות –)להלן  0797-"ט)ה( לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ97סעיף 

 

 בכפר קאסם 11-ו 8קלפיות מס' 

ספר המצביעים שהצביעו בקלפי כדין. ביתר ממ קולות )בהתאמה( 29-ו 24בשתי קלפיות אלה נמצאו 

חוק הבחירות ונהלי ועדת הבחירות המרכזית ל בהתאםפי כל אמצעי הבקרה  ללמסקנה זו הגענו ע

)העותק הראשון של רשימת הבוחרים, העותק השני של רשימת הבוחרים, טופס סימון הבוחרים 

 . (מעקב אחר שיעור ההצבעהטופס ו(, 0222בקלפי )טופס 

 

רצופים הערות ממזכירי ועדות הקלפי וחברי הוועדה לפיהן במהלך  הנ"לת הקלפי ופרוטוקולי ועד

הכנסת מעטפות ביתר לתיבת הקלפי,  :התרשמו מאי סדרים שונים בקלפיותאלה ום הבחירות י

סיונות רבים להצבעה ילא נמצאו על ידי הוועדה, נמעטפות הצבעה החתומות על ידי ועדת הקלפי ש

 וכיו"ב.בשם אחר 

 

תוצאותיהן של צפון, לא כללה את -ועדת הבחירות האזורית מרכזעם התנהגות כגון דא אין להסכין. 

י הבחירות, קלפיות אלה בתוצאות הבחירות שהועברו לוועדה המרכזית. מהליקויים העולים מחומר
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דומה שהתוצאות בקלפיות אלה אינן משקפות את רצון הבוחרים. משכך, החלטתי לאשר את אי 

 ולהשערך מטה הוועדה ע. אציין כי בבדיקה 02-הכללת התוצאות שבהן בתוצאות הבחירות לכנסת ה

את התוצאות הסופיות של הבחירות, ההצבעות משתי קלפיות אלה כדי לשנות  כי אין באי הכללת

, רובינשטייןהחלטת חברי, השופט  –דרש לעריכת בחירות חוזרות בהן )ראו והשוו יולכן אין לה

 (.0202בינואר  09-בנושא מ

 

 בטייבה 92קלפי מס' 

כן נכללה בתוצאות הבחירות שהעבירה ועדת הבחירות לעומת שתי הקלפיות בכפר קאסם, קלפי זו 

 חומרי הבחירות בקלפי זו אינו מעודד.גם המידע העולה מהאזורית השרון. 

 

קיימה בירור מקיף של המידע, ואף תשאלה את  ,, יושבת ראש הוועדה האזוריתציגלרהשופטת 

גם  טוקול ועדת הקלפי.נות הוצמד לפרומזכירי ועדת הקלפי ואת יושב ראש הוועדה. סיכום המסק

בבירור שביצעו אנשי מטה הוועדה המרכזית הועלו חששות לשמירה על טוהר הבחירות בקלפי זו. 

בעניין, ותוצאות משקיים ספק  .באופן כלשהויחד עם זאת, מספרי הבקרה בקלפי זו ניתנים להסבר 

הבחירות הועברו על ידי ועדת הבחירות האזורית לוועדה המרכזית, תוצאות הבחירות מהקלפי יכללו 

הכללת או אי הכללת התוצאות מקלפי זו ב שאיןבתוצאות הסופיות. יובהר כי בבדיקה שנערכה נמצא 

 (. פר קאסם הנ"למכהקלפיות שתי את תוצאות הבחירות הכלליות )ביחד או לחוד עם  כדי לשנות

 

החלטתי זו תועבר למשטרת ישראל, אשר תבצע חקירה מעמיקה בדבר החששות לפגיעה בטוהר 

ותעדכן את המנהלת הכללית של הוועדה המרכזית בדבר  ,קלפיות אלהשלושת הבחירות ב

ויש למצות את הדין עם הפוגעים בעיקרון זה.  אין להשלים עם פגיעה בטוהר הבחירות תוצאותיהן.

 אבקש כי החקירה תתנהל בשקידה ראויה ובמהירות האפשרית, ואקדים תודה.תאם, בה

 

, והתוצאות המעטות שביצע צוות הבדיקה מחדבטרם סיכום אבקש להעיר כי הבדיקה המעמיקה 

ית ועל טיבם של אמצעי הבקרה על חוזקה של הדמוקרטיה הישראל ותמעיד ,מאידך שהעלתה

לי הוועדה המרכזית. דומה בעיני שהבוחר הישראלי יכול בקלפיות בהתאם לחוק הבחירות ונה

 להתגאות בחוסנו של ההליך הדמוקרטי ובהליכים המקיפים שבוצעו לשם ביצורו.
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