
 
 
 
 

 ועדת הבחירות המרכזית 

 22 -לכנסת ה

 
 הודעה לעיתונות:

 
ועדת הבחירות המרכזית והיועץ המשפטי לממשלה סיכמו על הגברת האכיפה  שב ראשיו

 הפלילית בענייני טוהר הבחירות

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, השופט חנן מלצר, ומנכ"לית ועדת הבחירות 

, לפגישת עבודה עם היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר 11.07.2019-המרכזית, עו"ד אורלי עדס, נפגשו היום, יום ה ה

המשפטי לממשלה עו"ד רז נזרי ועו"ד  המשנים ליועץאביחי מנדלבליט, בהשתתפות פרקליט המדינה, שי ניצן, ו

דינה זילבר, המשנה לפרקליט המדינה, עו"ד שלמה למברגר, היועץ המשפטי לוועדת הבחירות, עו"ד דין ליבנה 

 ועוזריהם. 

בראשית הישיבה הודה יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לאנשי הייעוץ המשפטי לממשלה ופרקליטות 

, וביקש את שיתוף הפעולה של מערך הייעוץ המשפטי לממשלה 21-ה המדינה על פועלם בבחירות לכנסת

 .22-ופרקליטות המדינה גם בבחירות לכנסת ה

יושב ראש ועדת הבחירות עמד על החשיבות של האכיפה הפלילית לשמירה על טוהר הבחירות, וסוכם כי יינתן 

 דגש להגברת האכיפה הפלילית על עבירות הנוגעות לטוהר הבחירות. 

יטות המדינה עדכנה כי, בהמשך לפניותיו של השופט מלצר ליועץ המשפטי לממשלה בנושא, הוקם צוות פרקל

אכיפה מיוחד בראשות המשנה לפרקליט המדינה, בנוגע לאכיפת עבירות בחירות ומעקב אחר תיקי חקירה 

ו חקירות ואף הוגשו , נפתח2018בנדון. עוד נמסר כי בנוגע לבחירות לרשויות המקומיות שהתקיימו בשלהי שנת 

 מספר כתבי אישום, הנוגעים לשמירה על טוהר הבחירות. 

, כפי שהועברו ליועץ המשפטי 21-בחשדות הנוגעים לעבירות לכאורה שבוצעו במהלך יום הבחירות לכנסת ה

לממשלה על ידי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית בסמוך ליום הבחירות, הורה היועץ המשפטי לממשלה לפני 

חודשיים, על פתיחה בחקירה פלילית, וזו מתנהלת בימים אלו כסדרה, כאשר כוונת רשויות האכיפה להביאה כ

 . 22-לידי מיצוי והגשת כתבי אישום, במידת הצורך, עוד לפני הבחירות לכנסת ה

ה יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית והיועץ המשפטי לממשלה הדגישו, בסיום הפגישה, את מחוייבותם לשמיר

על טוהר הבחירות, ולשיתוף פעולה בין ועדת הבחירות המרכזית ומערך הייעוץ המשפטי לממשלה ופרקליטות 

 המדינה בכל הנוגע לכך.

  מצ"ב תמונות מהמפגש.
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 גיורא פורדס                                                                                                                  
                                                                          

 דובר ועדת הבחירות המרכזית                                                                                                             

5093870-1532, פקס: 6496647-02,  טל' 91950לשכת דובר ועדת הבחירות המרכזית, ירושלים מיקוד   
v_bech_dover7@knesset.gov.ilmail: -e 

pniot.bechirot@knesset.gov.il 
www.bechirot.gov.il  

https://www.facebook.com/bechirot22 

mailto:v_bech_dover7@knesset.gov.il
mailto:pniot.bechirot@knesset.gov.il
http://www.bechirot.gov.il/
https://www.facebook.com/bechirot22

