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החלטה בעניין עיון בחומרי הבחירות לבקשת מפלגת 'יחד – העם איתנו'
 . 1מפלגת 'יחד העם איתנו' (להלן – המבקשת) הגישה בקשה לספירה מחודשת לעיין בחומרים שהובאו מכ -
 122קלפיות בישובים שונים .הבקשה הוגשה ללא נימוקים מפורטים וללא תצהירים לאימות העובדות בהן.
 . 0לאחר קבלת הבקשה ,החלטתי כי על המפלגה להעביר בקשה מחודשת ,קונקרטית ,הכוללת את מספרי
הקלפיות בהן נטען לליקוי העלול להשפיע על תוצאות הבחירות ,כולל מהות הליקוי בכל קלפי ,והראייה
לכאורה שב י די המפלגה לליקוי ,המלווה בתצהירים לאימות העובדות שב בקשה .כן החלטתי שלאחר קבלת
הבקשה המפורטת א חליט באילו חומרים  ,אם בכלל  ,ניתן יהיה לעיין ,וזאת בשים לב למועד הגשת הבקשה
(בחלוף חודש ממועד הבחירות ,ושבועיים מהמועד האחרון להגיש ערעור על תוצאות הבחירות) ולטענות
המפורטות בבקשה .
 . 3לאחר בחינת הטענות המפורטות בבקשה ,מצאתי לנכון להיעתר לה באופן חלקי.
 . 4ביחס לחלק ניכר מהקלפיות המפורטות בבקשה ,הטענות הנוגעות אליהן ,גם אם ניתן היה לקבלן (ואיני
קובע מסמרות ,בעת ה זו ,בנוגע לכך) – אין בעיון בחומרי הבחירות שבקלפי (בשונה מהפרוטוקולים של
ועדות הקלפי הרלוונטיות שעותקים מהם נמסרו למבקשת בסמוך ליום הבחירות) כדי להביא מידע חדש
לאור .כך למשל ,לגבי חלק ניכר מהקלפיות – נטען כי נערכה בסמוך אליהן תעמולה אסורה או שלא נמצאו,
מסיבה זו או אחרת ,פת קי הצבעה לטובת רשימת המועמדים שהגישה המבקשת בקלפי  .טענות אלו אין בהן
בכדי להשפיע על תוצאות הבחירות ,ומכל מקום  ,לגבי טענות אלו לא תועיל ספירה מחדש של פתקי
ההצבעה או עיון בחומרי הבחירות האחרים שבקלפי (וזאת מבלי להפחית מחומרת הנטען ,שראוי להגיש
בגינו תלונה למשטרת ישראל על מנת שתחקור אותן כדבעי ,ובמידת הצורך יובאו האחראים לדין פלילי).
 . 5לפיכך ,מבין הקלפיות שהתבקשו פרטנית ,מצאתי לנכון לאפשר את העיון ב  10 -מתוכן ,שלגביהן נטען,
ללא הוכחה ממשית ,כי הושחתו פתקים של רשימת המועמדים ,נפסלו פתקי הצבעה כשרים שלא כדין או
נפלה שגגה ברישום התוצאות.
ואלו מספרי הקלפיות שבהם יתאפשר עיון בטענה זו :קלפיות מס'  , 131 , 33 , 01 , 02 , 8ו  145 -בבני ברק;
קלפי מס'  80בחולון ,קלפיות מס'  10ו  002 -בירושלים  ,קלפיות מס'  53ו  55 -בבאר שבע.
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לשכת יושב ראש הוועדה

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 . 5לגבי הקלפיות שפורטו בחוות הדעת שניתנה על ידי פרופ' דיסקין – מחד ,לא מצאתי שטענות אלו מובילות
למסקנה שהליקויים הנטענים בקלפיות אלה (ככל שנפלו ליקויים כאמור ,שגם זאת לא נטען על ידי פרופ'
דיסקין וממ י לא לא הוכח )  ,עלולים להביא לשינוי בתוצאות הבחירות .יחד עם זאת  ,לפנים משורת הדין
החלטתי להתיר עיון ב  10 -מקלפיות אלה שבחרתי באקראי – קלפיות מס'  03 , 13 , 0ו  34 -במודיעין עילית,
קלפי ות מס'  553ו  533 -בירושלים ,קלפי מס'  52באשדוד ,קלפיות מס'  30 , 55ו  110 -בבני ברק  ,קלפי מס'
 18בטירת הכרמל וקלפי מס'  850בתל  -אביב .
 . 0לגבי הקלפיות במודיעין עילית – כאמור בהחלטתי הקודמת בעניין זה ,לא י תאפשר עיון בשל טענות
בעלמא שאין לגביהן ולו ראשית ראיה .לכן לא אאפשר עיון כאמור בחומרים בכלל הקלפיות שבישוב .כן
אציין כי לא מצאתי כי מספר מעטפות ריקות שנמצאו בקלפיות מסוימות הוא נתון בלתי סביר ,המעיד על
ליקוי בניהול הבירות בקלפי  .יחד עם זאת ,לפנים משורת הדי ן אאשר עיון בארבע הקלפיות המבוקשות:
קלפיות מס'  18 , 13 , 8ו  33 -במודיעין עילית.
 . 8העיון יחל ביום שני ,בשעה  , 23:32במרכז המבצעי הלוגיסטי של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ,רח'
שקד  , 5אזור התעשייה חבל מודיעין ,וייעשה בידי  8צוותים ייעודיים שתקים הוועדה המרכזית מקרב
עובדיה .המבקשת רשאית לשלוח  8נציגים ,שפרטיהם יועברו ליועמ"ש לוועדה מבעוד מועד ,אשר יהיו
רשאים להשקיף על העיון ולרשום את תוצאותיו .יו דגש כי העיון גופו ייעשה על ידי עובדי הוועדה,
והמשקיפים מטעם המבקשת רשאים להשקיף בלבד .
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