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 לכבוד,   לכבוד,     לכבוד,

 ניצב אלון אסור  עו"ד שי ניצן   מר אביחי מנדלבליט

 מפקד מחוז צפון במשטרת ישראל  פרקליט המדינה   היועץ המשפטי לממשלה

 6509399-04פקס: ב 6467006-02פקס: ב   6467001-02פקס: ב

 

 לכבוד,

 עמיחי אשדניצב 

 אלבמשטרת ישר מרכזמפקד מחוז 

 9279590-08פקס: ב

 

 שלום רב,

 

 בקלפיות ביישובים הערביםנסתרות הצבת מצלמות פתיחה בחקירה פלילית בגין הנדון: 
 15.4.2019 -ו 11.4.2019תאריכים: נו מיתוסימוכין: פני

 

, 22-ובשל התקרבות מועד הבחירות לכנסת ה, 15.4.2019ומיום  11.4.2019משלא נענו הפניות שלנו מיום 

בגין הצבת מצלמות בקלפיות  פליליתלתת טעם מדוע לא נפתחה חקירה דרישה לפנות אליכם בהרינו 

 , והכל כדלקמן:9.4.2019שנערכו ביום  21-לכנסת הביישובים הערבים בבחירות 

 

, דווח בכלי תקשורת רבים על 09.04.2019, שהתקיימו ביום 21-במהלך הבחירות לכנסת הכזכור,  .1

 סיעת ביישובים הערבים על ידי חברי וועדות הקלפי מטעם ותקלפימצלמות ב 1,200 -כהצבת 

גם ראו , ו html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L.5491656,00)ראו למשל: הליכוד

בסרטונים שצילמו חברי וועדות הקלפי  .(15.4.2019, ומיום 11.4.2019מיום הפניות שלנו בנושא 

באותן הסדיר מהלך הבחירות ל הפרעההמצביעות על ביישובים הערבים ישנן עדויות מובהקות 

המצלמות הנ"ל לא הוצבו ביישובים יהודיים, וכפי שניתן ללמוד  קלפיות בהן הוצבו המצלמות.

 באותן קלפיות ביישובים הערבים.ך הבחירות יהלתמטרתן הייתה להפריע, במזיד, ל –מכך 

 

לידיעת יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, באמצעות  , עוד ביום הבחירות,דיווחים אלה הובאו .2

 , השופט מלצר,יו"ר ועדת הבחירותתע"ל. -חד"שסלימאן מרשימת -ח"כ עאידה תומאפנייה של 

נסבה סביב הסדרת  הההחלטעוד באותו יום החלטה בדבר השימוש במצלמות בקלפיות. הוציא 

מקרים במלבד הטלת איסור על הצילום בד בבד עם החזרת הציוד והמצלמות לבעלים שלהם, עניין 

 לעיון בהחלטת יו"ר וועדת הבחירות: חריגים שיש בהם חשד חריג לקיום עבירה.

https://bechirot21.bechirot.gov.il/election/Decisions/AllDecisions/knesset21/documen

ts/kalpies_cameras.pdf  

 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5491656,00.html
https://bechirot21.bechirot.gov.il/election/Decisions/AllDecisions/knesset21/documents/kalpies_cameras.pdf
https://bechirot21.bechirot.gov.il/election/Decisions/AllDecisions/knesset21/documents/kalpies_cameras.pdf
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 .לבחור של הבוחריםכות הזהרתעה מפני מימוש הפרעה ואמצעי היוותה  הצבת מצלמות בקלפיות .3

על האופן בו לרעה והשפיע , 21-לכנסת הקין של הבחירות לשיבוש הסדר התהוביל מהלך זה 

פגע בפרטיות הבוחרים, בחשאיות וסודיות הבחירות והפריע לסדר התקין של  ,התנהלוהבחירות 

יסוד הערכי הבחירות. כל אלה הצטברו לכדי פגיעה קשה באופן מימוש זכות הבחירה וב

 לחוק יסוד: הכנסת.  4סעיף חוקתית במסגרת  גניםהדמוקרטיים המו

 

משהם פועלים זאת ועוד, חברי וועדת הקלפי בבחירות לכנסת נושאים תפקיד ציבורי חשוב,  .4

 ו של תפקיד זה, מחייב הוא את חברם כמעין מפקחים על הסדר התקין של הבחירות. מטבעובעכב

. הסדר במזיד לפגוע בומ ולחדול אמון הבוחרים הפוקדים את הקלפילשמור על וועדות הקלפי 

התקין של הבחירות לכנסת מחייב, לכל הפחות, שמירה על אמון הבוחרים בו, כי באם יתפורר 

 . החוקתית לבחור םאמון זה, האזרחים יחששו ממימוש זכות

 

לחוק  119סעיף מהוות עבירה פלילית וזאת לפי בחירות ההפרעות למהלכן התקין של כנזכר לעיל,  .5

 כדלקמן:( 1א()הקובע בס"ק ), 1969-ב[, התשכ"טהבחירות לכנסת ]נוסח משול

 
 לירות: 10,000. )א(  אלה דינם מאסר שנתיים או קנס 119"
 
 המפריע את המהלך הסדיר של הבחירות; (1)

"..... 
 

סעיף . גם מהווה עבירהכמתואר לעיל, , עצם ההפרעה לסדר התקין של הבחירותשעולה מכך, 

 כדלקמן: ( קובע 3)א()119

 

 לירות: 10,000(  אלה דינם מאסר שנתיים או קנס . )א119"
.... 

 (   המפריע לבוחר בהצבעה או המונע אותו מהצביע;3)
".... 

נעברה עבירה לפי סעיף זה על ידי חבר של ועדת בחירות או על ידי " כי)ב( 119ך נקבע בסעיף שמבה

שנים או קנס  מאסר חמש –אדם הממונה על קלפי או על שמירת הסדר במקום הקלפי, דינו 

לרבות חבר ועדת קלפי או מזכיר ועדת  –לירות. בסעיף קטן זה, "אדם הממונה על קלפי"  20,000

 ."קלפי

 

 הפרעה או מניעה של בוחר מלהצביע מהווה עבירה פלילית. לכן, 

 

לפתוח בחקירה פלילית  כםנבקש, 15.4.2019 -ו 11.4.2019תאריכים נו מיתולפי המתואר לעיל ובפני .6

 רצ"ב בשנית הפניות לנוחיותכם. .חשד להפרת סעיפי החוק לעילבגין 

 

נבקש את תשובתכם בהקדם האפשרי ולא יאוחר משבוע מיום פנייה זו, וזאת לאור דחיפות הנושא  .7

 השנייה בנושא. זו, והתקרבות מועד הבחירות והיות פניה

 

________________ 

 בכבוד רב,

 דין-סאוסן זהר, עורכת


