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ה"ש 10/22
ה"ש 11/22
המבקשים בה"ש : 10/22

 . 1סיעת יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה
 . 2חה"כ יצחק זאב פינדרוס

המבקשים בה"ש : 11/22

 . 1קטי (קטרין) שטרית
 . 2פטין מולא
נגד

המשיבים בה"ש : 10/22

 . 1סיעת הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה
 . 2קטרין שטרית
 . 3סיעת התאחדות הספרדים שומרי התורה תנועתו של מרן הרב
עובדיה זצ"ל
 . 4סיעת ימינה בראשות איילת שקד הבית היהודי – האיחוד הלאומי
– הימין החדש

המשיבים בה"ש : 11/22

 . 1סיעת יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה
 . 2חה"כ יצחק זאב פינדרוס

בקש ות לעיון בטפסים לפי כללי הבחירות לכנסת (עיון בחומר הבחירות) ,התשע"ח 2018 -

החלטה
 . 1לפניי בקש ות לעיון בטפסים לפי כללי הבחירות לכנסת (עיון בחומר הבחירות) ,התשע"ח 2018 -

(להלן :כללי העיון ).
 . 2בתאריך  25.09.2019פורסמו תוצאות הבחירות לכנסת ה  22 -ברשומות ,כדין (י"פ התשע"ט ,
עמ'  .) 15078בתוצאות הרשמיות נמסר כי המבקשת  1בה"ש  , 10/22רשימ ה שנבחרה לכנסת
ה ( 22 -להלן :רשימ ת יהדות התורה )  ,זכתה בשבעה מנדטים בבחירות אלה ,כך שהמבקש  , 2חבר
הכנסת ה  21 -ומועמד שהוצב במקום ה  8 -ברשימה – לא נבחר לכנסת זו.
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 . 3בעת חישוב תוצאות הבחירות לכנסת ה  , 22 -התברר כי המשיבה  1בה"ש ( 10/22להלן :רשימ ת

הליכוד ) זכתה ב  32 -מנדטים .עוד התברר כי עשרות בודדות של קולות ,הכריעו את גורל המנדט
האחרון ,שהוקצה בהתאם ל סעי פים  81ו  82 -ל חוק הבחירות ל כנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט 1969 -
(להלן :חוק הבחירות לכנסת )  ,ו זה ניתן ל רשימת הליכוד .
 . 4למחרת ,בתאריך  , 26.09.2019המבקשים הגישו בקשה לעיון ב גיליונות ספירת הקולות
הכשרים של כל ועדות הקלפי שפעלו בבחירות לכנסת ה ( 22 -טופס  19בתוספת ל תקנות הבחירות
לכנסת ,התשל"ג ( 1973 -ל הלן :התקנות ) )  .זאת ,במטרה ל בחון האם נעשו טעויות בהעתקת
תוצאות הבחירות מגיליונות הספירה לפרוטוקולים של ועדות הקלפי (טופס  12בתוספת
ל תקנות )  ,באופן הע שוי להשפיע על תוצאות הבחירות  .והכל ,לצורך בחינת האפשרות להגיש
ערעור בחירות ,בהתאם לסעיף  86ל חוק הבחירות לכנסת .
 . 5ב החלטתי מתאריך  26.09.2019הוריתי למשיבים להגיב לבקשה עד לתאריך  29.09.2019שעה
. 11:00
 . 6בהתאם להחלטתי הגישו המשיב ות  2-1את תגובותיה ן ל בקשה ו מסרו כי הן מסכימות לבקשה,
ובלבד שגם להן תינתן האפשרות לעיין בגיליונות שיימסרו .יתר המשיבים לא הגיבו לבקשה
עד למועד שנקצב.
 . 7בתאריך  , 28.09.2019הוגשה בקשה מטעם המשיבה  2בה"ש  10/22ומועמד נוסף מרשימת
הליכוד לעיון בפרוטוקולים של ועדות הקלפי ,שתוצאות הבחירות בהן פורסמו באתר הוועדה
(להלן :בקשה . ) 2
 . 8לאחר עיון בבקשות ובתגובות אני מורה כי הגיליונות יועברו ל עיון כל הצדדים להליך זה ,על
גבי התקנים אלקטרוניים .איסוף ההתקנים י היה ממשרדי ועדת הבחירות המרכזית (להלן:
הוועדה ) ב שתי מנות ,ב תאריכי ם  02.10.2019ו  ( 03.10.2019 -לאחר סיום החג הבא עלינו
לטובה )  ,ו בתיאום עם הלשכה המשפטית של הו ועד ה  .עובדי הוועדה יעשו מאמץ להעביר את כל
הגיליונות לצדדים בתאריכים אלו ,אך ככל שיידרש זמן מה נוסף לצורך איסוף וסריקת
החומר – גיליונות שלא י היו על גבי ההתקנים האלקטרוני ים בתאריכים האמורים יועברו
לצדדים לאחר העברת עיקר הגיליונות ,ובהתאם לקצב הסריקה.
 . 9בשולי הדברים אציין כי בהחלטה שהתקבלה עם סגניי מ ארבעת הסיעות הגדולות בכנסת ה -
 , 21הוחלט כי עמודי התוצאות של כלל הפרוטוקולים יועברו ל עיון הסיעות והרשימות  ,וכך
אכן כבר בוצע.
 . 10נוכח הפגיעה בפרטיות הגלומה ביתר עמודי הפרוטוקול ובשי ם לב ל כ ך שהמבקשים ב בקשה 2

לא הרימו בשלב זה את הנטל להפריכה ,ו כן בהתחשב ב הוראות סעיפים ( 6ב) ו  8 -ל כללי העיון,
ה צדדים י וכל ו לעיין רק בעמודי התוצאות ,כפי ש אושר לסיעות ולרשימות  .על כן ,ה צדדים
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י וכל ו לאסוף התקן זכרון הכולל את הקבצים האלה ,אשר כבר הועברו לעיון הסיעות
והרשימות  ,ב תיאום עם הלשכה המשפטית של הוועדה .
 . 11לסיום אני מאחל לכל הצדדים ולבאי כוחם שנה טובה.

ניתנה היום ,כ"ט בא לול התשע"ט (  29בספטמבר . ) 2019
(חמ  - 3-16ה ) 1 -
חנן מלצר ,שופט
המשנה לנשיאת בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה 22 -
הו כתב טלפונית על ידי כב' השופט חנן מלצר.
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