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 התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת )ע"ר( –הצלחה  המבקשת:

 

 2018-כללי הבחירות לכנסת )עיון בחומר בחירות(, תשע"חל 4בקשה לעיון בטפסים לפי כלל 
  

 
  :מבקשתהבשם 

 
  

 עו"ד אלעד מן

 
 החלטה

 

עדות הקלפי לעיין בפרוטוקולים המלאים של כל וההליך הנוכחי עוסק בבקשה 

על ידי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית דאז, המשנה  . הבקשה נדחתה22-בבחירות לכנסת ה

משני טעמים: ראשית, הבקשה לא צומצמה לעמודים  21.11.2019ביום  לנשיאה ח' מלצר,

מסוימים ולפרוטוקולים קונקרטיים, בניגוד לדרישות כללי הבחירות לכנסת )עיון בחומר 

. שנית, נקבע שהבקשה מחייבת השמטה של פרטים העלולים לפגוע 2018-בחירות(, התשע"ח

ההשמטה מחייבת  –בפרטיות או בחשאיות הבחירה, וכי לנוכח ההיקף הנרחב של הבקשה 

השקעת משאבים בלתי סבירה מצד ועדת הבחירות המרכזית. כעת הגישה המבקשת "בקשה 

 קונקרטיים מתוך הפרוטוקולים.  מצמצמת", ובה מפורטים פרוטוקולים קונקרטיים ועמודים

 

להידחות. ראשית, המבקשת לא צמצמה, כטענתה, את דינה גם הבקשה הנוכחית 

אלא עמודים  העמודים שבהם מבוקש לעיין. אמנם כעת לא התבקשו הפרוטוקולים בשלמות,

כל עמודי הפרוטוקולים. שנית רוב כאך בפועל ביקשה המבקשת לעיין ב מסוימים מתוכם,

המבקשת אמנם צמצמה במידה משמעותית את מספר הפרוטוקולים שבהם ביקשה לעיין ועיקר, 

. ברם, העיון המבוקש עדיין כולל 400-( ללמעלה מ10,000-מכלל הפרוטוקולים )למעלה מ –
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 ,השחרת הפרטים תדרוש להקצות –חומר רב, ועל פי הערכה הנסמכת על הליכי עיון אחרים 

של מספר עובדים, ובהם גם עורכי דין של ועדת יום העבודה חלק גדול מ ,לשם משימה זו בלבד

. בהקשר זה יש משקל ממשי לכך שעומדים אנו , וזאת במשך למעלה משבועהבחירות המרכזית

, ולתפקידם , למצב משאבי האנוש של ועדת הבחירות המרכזית23-בתקופת בחירות לכנסת ה

. בראי כל אלה, גם 23-של העובדים האמורים בניהול התקין של הבחירות לכנסת ההחיוני 

( 1)5הקצאת משאבים בלתי סבירה", כלשון כלל הענות לבקשה החדשה תצריך, בעת הזאת, "

 לכללי העיון הנזכרים לעיל. 

 

 הבקשה נדחית. 

 

 (.31.12.2019' בטבת התש"פ )גניתנה היום,  
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