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לכנסת ה22 -

הודעה לעיתונות
שינוי בתוצאות הבחירות בעקבות הליכי בדיקה ובקרה של
תוצאות הבחירות
כפי שנמסר בהודעתנו מתאריך ה ,20.9.19-התוצאות כפי שפורסמו היו התוצאות הלא רשמיות והכמעט
סופיות ,וכפי שהודגש בהודעה ,הן היו כפופות לשינויים והתאמות.
במהלך הימים האחרונים מאז יום הבחירות ערכה ועדת הבחירות המרכזית הליכי בדיקה ובקרה
מעמיקים על תוצאות הבחירות לכנסת ה.22-
בעקבות כך ,חל שינוי בתמונת המנדטים ,לפיו ,לרשימת הליכוד נוסף מנדט אחד .מנדט זה ירד
מרשימת יהדות התורה .לפיכך ,לסיעת הליכוד  32מנדטים וליהדות התורה  7מנדטים.
הליכי הבדיקה בוצעו בהיבטים ובאופנים שונים ,לרבות בדיקות באמצעות מערכת לזיהוי אנומליות
וסבירות בתוצאות; בדיקה השוואתית לצורכי בקרת הקלדת תוצאות הספירה  -הן בוועדות הקלפי
הרגילות ,והן בוועדות הספירה של המעטפות הכפולות בכנסת; בדיקות טוהר הבחירות על מדגם של
קלפיות מכל רחבי הארץ ,קלפיות שהגיעו בעקבות פניות הציבור ,קלפיות שהגיעו בעקבות פניות שהגיעו
מטעם רשימות המועמדים ,ובדיקת קלפיות לאור אירועים שאירעו במהלך יום הבחירות.
להלן סוגי השינויים והתיקונים שהוזנו למערכת בעקבות בדיקת טוהר הבחירות:
 .1תיקוני הסטות ,אנומליות וכד'.
 .2אותרו  6קלפיות בהן נמצאו ראיות מנהליות ממשיות למעשי זיוף לכאורה 3 :קלפיות בירכא,
אחת בסח'נין ,אחת בשפרעם ואחת בעראבה .בהתאם להחלטת כב' השופט מלצר ,התוצאות
בקלפיות אלו לא יובאו במניין תוצאות הבחירות הסופיות.
מאידך ,קלפיות אחרות הוכשרו ,הכל כמפורט בהרחבה בהחלטת השופט המצ"ב.
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 .3בנוסף ,הוחלט לפסול חלקית ,את ההצבעה שהתקיימה עד לשעת גילוי הזיוף ,בשלוש ()3
קלפיות בירכא.
 .4בשתי ( )2קלפיות נוספות בירכא ,ובאחת ( )1בפורדיס הצליחו צוותי טוהר הבחירות של ועדת
הבחירות המרכזית ,וזאת לאחר בדיקה מעמיקה ומדוקדקת ,לבודד את הקולות המזוייפים
ורק הם נפסלו ע"י כב' השופט מלצר .יתר הקולות בקלפיות הללו אושרו ונכללו בתוצאות
הארציות.
 .5הוקלדו למערכת תוצאות של  6ועדות ספירה מהמעטפות הכפולות שנספרו בכנסת.
יצויין ,כי ישנן קלפיות נוספות בהן נמצאו ראיות לזיופים ,מעטים באופן יחסי ,שנכללו בתוצאות והכל
כמפורט בהחלטת השופט המצ"ב.
לפירוט והרחבה להחלטות שהתקבלו ,ראו החלטת השופט מלצר ,המצ"ב.
כל הקלפיות החשודות יועברו לחקירת המשטרה.
להלן תמצית מהחלטת השופט:
❖ הקלפיות שנפסלו במלואן:
 oירכא:
קלפי מס'  :2נמצאו  194מעטפות עודפות.
קלפי מס'  :14נמצאו  20מעטפות עודפות.
קלפי מס'  :15נמצאו  18מעטפות עודפות.
 oסח'נין:
קלפי מס'  :12ועדת הקלפי מצאה  30מעטפות עודפות .כמו כן ,נמצאו אי סדרים
חמורים בעבודת ועדת הקלפי.
 oשפרעם:
קלפי מס'  :34נמצאו  22מעטפות עודפות.
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 oעראבה:
קלפי מס'  :11נמצאו  28מעטפות עודפות ,וכן פגמים חמורים בעבודת ועדת הקלפי.
❖ הקלפיות שנפסלו חלקית:
 oירכא:
קלפי מס'  :1עד להתערבות ועדת הבחירות הוכנסו  101מעטפות מזוייפות.
קלפי מס'  :9עד להתערבות ועדת הבחירות הוכנסו  12מעטפות מזוייפות.
קלפי מס'  :10עד להתערבות ועדת הבחירות נכנסו  49מעטפות מזוייפות.
❖ קלפיות שצוותי טוהר הבחירות של ועדת הבחירות המרכזית הצליחו לבודד בהן את הקולות
המזוייפים:
 oירכא:
קלפי מס'  :12הצוותים הצליחו לבודד  40מעטפות מזויפות .יתר הקולות נספרו ונכללו
בתוצאות הארציות.
קלפי מס'  :13אותרו  258קולות כשרים מבין הקולות שהיו בתיבת הקלפי לפני
שהוועדה התערבה עם גילוי הזיוף .קולות אלו נספרו ונכללו בתוצאות יחד עם קולות
המצביעים שהצביעו לאחר שההצבעה חודשה בקלפי.
 oפורדייס:
קלפי מס'  :9הצוותים הצליחו לבודד  56מעטפות מזויפות ורק קולות אלו נפסלו ע"י
כבוד השופט מלצר.
❖ פרטים נוספים:
 oבפורדייס :אדם שהגיע לקלפי הציג את עצמו כעובד ועדת הבחירות וביקש מהנוכחים
בחדר לצאת מהקלפי .עפ"י עדות המזכיר ,כאשר פתח את הדלת ,ראה את אותו האדם
עם מכנסיים מופשלים ולידו מעטפות רבות .החשוד ברח מהמקום .בחדר נמצאו 156
מעטפות עם חתימות מסוג אחד ובהן פתקי מרצ ,ו 74-מעטפות עם חתימות מסוג אחר
ובהן פתקי מחל.
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נוכח הפגמים שאותרו והתוצאות ,יו"ר ועדת הבחירות המרכזית ,המשנה לנשיאת בית המשפט
העליון ,השופט חנן מלצר ביקש מהיועץ המשפטי לממשלה לשקול את האפשרות לפנות לבית
המשפט המחוזי לעניינים מנהליים בירושלים ולבקש עריכת בחירות חוזרות בקלפיות שבהן נתגלו
ליקויים או זיופים לכאורה.
מצ"ב החלטת השופט.

ב ב ר כ ה,

גיורא פורדס
דובר ועדת הבחירות המרכזית
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