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           לכבוד

 השופט סלים ג'ובראן

 יושב ראש ועדת הבחירות 

    משכן הכנסת

 5669855-20 :פקס באמצעות

 

             שלום רב,

 

 הקצאת כלי רכב להסעת הבוחרים מהכפרים :הנדון

 הלא מוכרים בנגב למקום הקלפיות  

 
 

י לפנות אליכם בדרישה לספק הרינהכפרים הלא מוכרים בנגב, לאור הפניות הרבות שקיבלנו מתושבי 

מצביעים ואשר הם למקום הקלפיות שבהם  ושבי הכפרים הלא מוכריםהסעות לאזרחים הבדואים ת

 , וזאת כדלקמן:ממוקמים ביישובים אחרים המרוחקים מכפריהם

 

תמונה קשה על  בלתי מוכרים בנגב, מצטיירתכפרים  13מהפניות הרבות שקיבלנו מתושבי  .1

הנגישות של אותם תושבים לקלפיות הבחירה לכנסת, דבר הפוגע קשות בזכותם הבסיסית לבחור 

 וגורם באופן ישיר לשיעור הצבעה נמוך מאד בקרב אותם תושבים.

ה תצהירים לתושבים של כפרים לא מוכרים שונים בנגב, שבהם שבעמצורף למכתבי זה 

רוך במימוש זכותם לבחור בבחירות הארציות לכנסת, מסבירים התושבים את הקושי הרב הכ

 התצהירים מסומנים כמקשה אחד "א".

 

כפי שעולה מהתצהירים המצורפים המרחק מהכפרים הלא מוכרים למיקום הקלפי נע בין כעשרה  .2

קילומטרים לכארבעים קילומטרים. עם זאת, וללא קשר למרחק של כל כפר ממיקום הקלפי, אין 

שבה יוכלו להשתמש על מנת להגיע לקלפיות  מסודרתתחבורה ציבורית  שירותילאותם תושבים 

 הבחירה בישובים האחרים.

 

מכפר זערורה, המונה תצהירים את תצהירו של מר מוחמד אבו גודה כך למשל, אפשר לראות בין ה .3

בעלי זכות הצבעה שכולם רשומים כמצביעים בקלפי  25%-בסביבות האלפיים תושבים ושמהם כ

ביישוב כסייפה המרוחק כעשרה קילומטרים מכפרם. לעומת זאת, מר גמעה אלוג מכפר רחמה 



 

 2 

בעלי זכות הצבעה שכולם רשומים כמצביעים  25%-ושמהם כ תושבים 800-המונה בסביבות ה

 ביישוב שגב שלום המרוחק כארבעים קילומטרים מכפרם.

 

שבי הכפרים הבלתי מוכרים בנגב, אין לא למותר לציין כי לאור המצב הכלכלי הקשה של רוב תו .4

באפשרות אותם משפחות להחזיק בכלי רכב פרטי ובהיעדר תחבורה ציבורית נאותה כאמור לעיל, 

 אפשרויות הנסיעה שלהם מוגבלת מאד.

 

 4הנגזרת מעיקרון הכלליות של הבחירות המעוגן בסעיף הזכות לבחור הינה זכות יסוד כידוע,  .5

פיכך יש להקפיד שלא לפגוע באותה זכות יסוד אלא רק בנסיבות קיצוניות וללחוק יסוד: הכנסת. 

 18סעיף  בנוסף, על המדינה להקל על האזרחים בעלי זכות הבחירה לממש את הזכות הנ"ל. .ביותר

 אומר בצורה מפורשת כי: 1973-לחוק מימון מפלגות, תשע"ג

בולותיו של הסעת בעלי זכות הצבעה, לשם הצבעה בבחירות לכנסת מתחום ג"
ישוב אחד למשנהו וחזרה, תמומן מאוצר המדינה באמצעות ועדת הבחירות 
המרכזית; היא תבוצע בקווי תחבורה ולמרחקים שתקבע הועדה האמורה 
ובהתאם לנהלים ולסידורים שהועדה תורה עליהם; ההסעה תהיה ביום 

ולם ועדת הבחירות המרכזית רשאית להתיר הסעה סמוך ליום הבחירות, א
  ."הבחירות בגלל מרחק רב בין ישוב למשנהו

 

בעלי זכות ההצבעה לממש את  להקל על האזרחים ל הינההנ" 18התכלית מאחורי סעיף כאמור,  .6

וה זכותם להצביע. הנגשת הקלפיות לאזרחים תושבי הכפרים הנ"ל הינה בבחינת מתן הזדמנות שו

לחוק  4לכלל הבוחרים, גם אלה הסובלים מעוני, להשתתף בבחירות, זכות אשר נגזרת מסעיף 

 יסוד" הכנסת.   

 

הקלפיות,  ותבהיעדר הסעות מאורגנות מאותם כפרים לא מוכרים אל היישובים שבהם ממוקמ .7

וב רשיעור ההצבעה הנמוך מאד בקרב תושבי הכפרים הנ"ל יישאר על כנו והזכות לבחור של 

 .בצורה קשה ,התושבים תיפגע, שוב

 

להלן טבלה המציינת את הכפרים הלא מוכרים, מספר התושבים של כל כפר, אחוז התושבים בעלי  .8

זכות הצבעה בכל כפר, מקום הצבת הקלפיות שתושבי אותם כפרים מצביעים בהם והמרחק 

 )בקילומטרים( מאותם יישובים:

 

%  תושבים הכפר מס'
 מצביעים

ההצבעהמקום  מרחק  
 מהקלפי

 הערות

25% 800 רחמה 1 אין תחבורה  40 שגב שלום 
 ציבורית

25% 500 אלסרה  2 אין תחבורה  20 כסייפה 
 ציבורית 

25% 2000 אלגרא 3 קסר \חורה  
 אלסר 

 פי על הצבעה 20
  שבטית שייכות

20% 1000 תלאע רשיד 4 – אלסר קסר 
שבע תל– חורה  

 פי על הצבעה 25
  שבטית חלוקה
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אלרגם  5
 אלאסמר 

150 30%   40 כסיפה 

30% 15000 ואדי אלנעם  6   20 שגב שלום  

אלבגאר  7  500 25%   65 שגב שלום 

25% 2000 זערורה  8   10 כסיפה  

30% 2500 חשם זנה 9 זקנים  8 אבו תלול 
 וקשישים

30% 1500 תל ערד 10 30, 15 כסיפה, לקיה    

30% 1200 אלבאט 11 25, 15 כסיפה, ערערה    

40% 5000 אלפורעה 12   15 כסיפה 

25% 3500 אלזרנוג 13   15 תל שבע 

 

לספק הסעות לאזרחים הבדואים תושבי הכפרים הלא ולאור כל האמור לעיל, אנו מבקשים לממן  .9

מוכרים הרשומים בטבלה לעיל, למקום הקלפיות שבהם הם מצביעים ואשר ממוקמים ביישובים 

, הכל כפי שהובא בטבלה. בנוסף, יש לפרסם לוח זמנים מסודר וברור אחרים המרוחקים מכפריהם

 של ההסעות מכל כפר לקלפיות ביום הבחירות.

 

 .אודה לקבלת התייחסותכם בדחיפות .10

 
 
 
 

      
 בכבוד רב, 

 
 נדים שחאדה, עו"ד          


