ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
הלשכה המשפטית

ה"ש 12/23
המבקש:

בר פנחס

בקשה לעיון בטפסים לפי סעיף  4לכללי הבחירות לכנסת (עיון בחומר בחירות) ,תשע"ח2018-
בשם המבקש:

עו"ד יצחק פז

החלטה
.1

ה בקשה שבכותרת לעיו ן בטפסים ,שאיננה למטרת הגשת ערעור בחירות ,הובאה ב פני י ,
בהתאם להסמכת י על ידי יושב ראש הוועדה המרכזית  ,כב' השופט ניל הנדל ,לפי כלל ( 3ה)
ל כללי הבחירות לכנסת (עיון בחומר בחירות) ,תשע"ח ( 2018 -להלן :כללי העיון)  .כתב
ההסמכה מצורף להחלטה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.

.2

המבקש הגיש בקשה בהתאם לכללי העיון  ,לעיין בפרוטוקול ועדת קלפי שכיהנה בקלפי מס '
 258בחיפה (מס' פרוטוקול  ,) 2992שבה שימש בתפקיד יושב ראש ועדת הקלפי ,ביום
הבחירות לכנסת ה . 21-

.3

לטענתו של המבקש  ,פורסמו כתבות אודות אופן מילוי תפקידו הנ"ל ,שהציגו אותו באור
שלילי  ,תוך אי דיוק בעובדות  .נוכח כך ,הוא שוקל להגיש תביעה משפטית בגין פרסומים
אלה  .לשם כך הוא מבקש לעיין בפרוטוקול ועדת הקלפי ,המתעד את פעולת ועדת הקלפי,
בהשמטה של ה פרטי ם המזהים של ה מצביעים וללא מידע שאי נ נו נוגע למהות פרסום
שבעקבותיו הוגשה בקשת העיון.

.4

לאחר עיון בבקשה ,ולאחר שערכתי איזון בין השיקולים השונים שיש לבחון במסגרת
בקשה לעיון בחו מר בחירות  ,כפי שנקבעו בהחלטות יושבי ראש ועדת הבחירות המרכזית
( עיינו  :ה"ש  14/22החלטה בבקשתה של גב' סיוון קלינגבייל -לוין  ,מ תאריך ; 6.11.2019
ה"ש  11/23החלטה בבקשת מפלגת הליכוד – תנועה לאומית ליברלית מתאריך , ) 9.3.2020
ובכלל זה אינטרס המבקש במידע וה הגנה על פר טיות האנשים שפרטיהם אוזכרו
בפרוטוקול האמור  ,מצאתי להתיר את העיון המבוקש בחלקים הרלבנטיים בפרוט ו קול
המוזכר לעיל  ,תוך השמטת פרטי ם שעלולים לפגוע בפרטיות ם של גורמים שונים .
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.5

ה"ש 12/23

משכך ,יתאפשר העיון ב עמודים  4-1ו  12-לפרוטוקול ועדת הקלפי  ,הכוללים את פרטי בעלי
התפקידים ב וועדת ה קלפי ואת הערות והחלטות ועדת קלפי ,שתיעד מזכיר ועדת הקלפי
במהלך יום הבחירות .מעמודים אלה יושמטו פרטיהם של בוחרים המצוינים בפרוטוקול
וכן מספרי הזהות ופרטי הקשר של בעלי התפקידים ב קלפי.

.6

בהתאם לסעיף ( 3ד) לכללי העיון ,אני קובע כי דרך העיון תהיה באמצעות מסירה של עותק
סרוק של ה חלקים המפורטים לעיל מה פרוטוקול ה מבוקש  ,לאחר שיושמטו מהם הפרטים
הנזכרים בפסקה  5שלעיל .הלשכה המשפטית של ועדת הבחירות תוודא כי הנ"ל ישלח לב"כ
המבקש לא יאוחר מתאריך . 21.5.2020

.7

החלטה זו נתונה לערר בפני יושב ראש ועדת הבחירות המר כזית ,בהתאם לסעיף  7לכללי
העיון.

ניתנה היום ,כ " ד ב אייר ה תש " ף ( .) 18.5.2020

דין ליבנה ,עו"ד
היועץ המשפטי לוועדת הבחירות המרכזית
העובד המוסמך להכריע בבקשות לעיון בטפסים
שאינן לשם הגשת ערעור בחירות
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ו עדת הבחירות המרכזית לכנסת
כתב הסמכה
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