בית הנשיא
לשכת דוברות

יום רביעי ,י"ב בניסן תשע"ט 17 ,באפריל 2019

נשיא המדינה קיבל לידיו היום את תוצאות הבחירות הרשמיות לכנסת
העשרים ואחת מידי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית
נשיא המדינה:

"משימתנו מכאן והלאה היא להגביר את האמון ,לחזק את מעורבותו של הציבור
בשיח הפוליטי ולתמרץ כמה שיותר מאזרחי המדינה לממש את זכותם וחובתם
הדמוקרטית"


"כולי תקווה כי נשוב בקרוב מאוד לשגרת החיים בהנהגתה של ממשלה גדולה,
יציבה ,שתשקף כמה שיותר את רצון העם ותאפשר ייצוג לכוחות רבים"
נשיא המדינה ,ראובן (רובי) ריבלין קיבל לידיו היום ,יום רביעי ,י"ב בניסן 17 ,באפריל ,בטקס רשמי בבית
הנשיא את תוצאות הבחירות הרשמיות לכנסת העשרים ואחת מידי יו"ר וועדת הבחירות ,המשנה לנשיאת
בית המשפט העליון ,השופט חנן מלצר.
בראשית דבריו הדגיש הנשיא את תפקידה החיוני של ועדת הבחירות המרכזית בהבטחת ניהולן התקין של
הבחירות ,והודה לחברי הועדה ולשופט מלצר העומד בראשה" :חברי הוועדה פעלו בממלכתיות ,ביושר
ובהוגנות ,על מנת להבטיח שוויון לכל המועמדים בפני החוק ובפני הבוחר .אני שמח שנפתרו התקלות השונות,
חשוב שכל אזרח בישראל ידע שהקול שלו נחשב ,שהקול שלו נספר".
עוד הוסיף הנשיא" :מערכת הבחירות הנוכחית טמנה בחובה אתגרים שכמותם טרם ראינו .נוכחנו לדעת,
מחד ,הטכנולוגיה היא כלי חשוב להגברת השקיפות והנגישות .השנה ,לראשונה ,נערך 'פיילוט' המאפשר
לעיוורים וללקויי ראייה להצביע באופן עצמאי ,באמצעות מכשיר עזר ייחודי .מאידך ,הטכנולוגיה עלולה
לשמש גם כלי נשק ,להתנגחות משולחת רסן ביריבים פוליטיים .מול מגמה מסוכנת זו התייצבו חברי ועדת
הבחירות והצהירו בקול ברור' :ארור מכה רעהו בסתר' (דברים כ"ז ,כ"ד) .אנונימיות אינה מקנה 'פטור'
מכללי המשחק הדמוקרטי ,ומסך המחשב איננו שריֹון חסין כל".
הנשיא התייחס לשיעור ההצבעה הנמוך ביחס לבחירות הקודמות ואמר" :משימתנו מכאן והלאה היא להגביר
את האמון ,לחזק את מעורבותו של הציבור בשיח הפוליטי ,ולתמרץ כמה שיותר מאזרחי המדינה לממש את
זכותם וחובתם הדמוקרטית .ביומיים האחרונים קיימתי ההתייעצויות עם נציגי הרשימות בהן בחרו אזרחי
ישראל ,ובקרוב אטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על המועמד עליו המליצו חברי הכנסת .כולי תקווה ,כי
נשוב בקרוב מאוד לשגרת החיים בהנהגתה של ממשלה גדולה ,יציבה ,שתשקף כמה שיותר את רצון העם
ותאפשר ייצוג לכוחות רבים .ברכות למדינת ישראל ,על תהליך דמוקרטי ,איכותי ורציני ,ברכות למתמודדים,
ותודה לוועדת הבחירות".
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מדברי יו"ר ועדת הבחירות ,המשנה לנשיאת בית המשפט העליון השופט חנן מלצר" :בימים האחרונים
לצערי ,ניסו לערער את הלגיטימיות של התוצאות על ידי הגשת השגות ,הללו נבדקו כולן על ידנו כעניין
שבשגרה מטעמנו אנו .כל השגה באשר היא נבדקה .בנוסף ולפנים משורת הדין ,כחלק מגישת השקיפות
שליוותה את הוועדה בעשייתה ,הנחיתי מלכתחילה לפתוח את כל הדיונים כפי שעשה כבוד הנשיא גם
בהתייעצויות .עשינו כך בכל דיוני הוועדה ,בכך שהעלינו את התוצאות בזמן אמת לעיון הציבור".
קרדיט צילום :קובי גדעון  /לע"מ
וידאו יועלה לשרת ה FTP-של לע"מ .צלם :אבי קנר ,מקליט :אורי בוזגלו
לפרטים נוספים:
דוברות בית הנשיא02-6707256/1 -
נעמי טולדנו קנדל -דוברת בית הנשיא 052-9463662
עדי אילת -עוזרת דוברת בית הנשיא 054-7950352
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