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 ועדת הבחירות האזורית יהודה                   :מבקשתה

 
 ד ג נ 

 
 בית הספר "מגן אבות" בבית שמש .1 :יםהמשיב

 רשת החינוך "מעיין החינוך התורני" .2

 עיריית בית שמש .3
 
-)א( לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט69קלפי לפי סעיף  הפקעת מקום בשביל ועדות

1969  

 מר רפי כהן, מנהל הוועדה האזורית בשם המבקשת:

 הרב דניאל סיימון :1בשם המשיב 

 החלטה
 

, 24-לכנסת ה (, קבעה ועדת הבחירות המרכזית2021בינואר  17ביום ד' בשבט התשפ"א ) .1

-)ג( לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט68-ו )א(13בתוקף סמכותה לפי סעיפים 

בית , ב2רח' רבי מאיר בעל הנס , כי בבית הספר 'מגן אבות' שב)להלן: חוק הבחירות( 1969

 בעלי זכות הבחירה באזורי הבחירות הרלוונטיים.קלפיות, להצבעת  4שמש, יוצבו 

, מסרבת להצבת 2, הפועל, כפי שפורסם במסגרת המשיבה 1נמסר לי כי הנהלת המשיב  .2

 מקומות הקלפי במבנה הנ"ל, ושאין מקום חלופי להצבת מקומות הקלפי הנדרשים. 

היתה כי סוכם שלא יהיו קלפיות  1ביקשתי את תגובת המשיבים. עיקרה של תגובת המשיב  .3

 לא הגישו תגובה.  3 - 2ויגיעו עמו להסכמה. המשיבות במבנה, וכי הוא מבקש שישבו איתו

 הועברה לוועדת הבחירות האזורית יהודה, והתבקשה התייחסות הוועדה.  1תגובת המשיב  .4

 מנהל ועדת הבחירות האזורית, ציין כדלהלן: .5

, נערכה בדיקת המקום, בהשתתפות נציג הוועדה האזורית, נציג מחזיק 7.1.2021ביום  (א)

מצא שהמקום מתאים להצבת מאייר( ונציג משטרת ישראל. בבדיקה נ הנכס )מר דניאל

 קלפיות. חתימת כל הנוכחים מתנוססת על גבי הטופס, שהעתקו הועבר אלי. 
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 2מתוך  2עמוד 

קלפיות,  4נוכח בדיקה זו, קבעה הוועדה המרכזית, בישיבתה כאמור לעיל, כי יוצבו במבנה  (ב)

 בעלי זכות בחירה.  2,000-שבהם יהיו רשומים להצבעה כ

, בעת סיור המשטרה במקום, כי אין הוא 1, הודיע נציג המשיב 4.3.2021ק ביום חמישי, ר (ג)

 מסכים להצבת קלפיות במבנה.

הציע כי חלף הצבת קלפיות במבנה, הן יוצבו בבית הספר לבנות. לבדיקת  1נציג המשיבה  (ד)

 ם.הוועדה האזורית, המבנה המוצע אינו מתאים למיקום קלפיות, שכן אינו נגיש לבוחרי

, הן במישרין והן בעקיפין, הונחה הבקשה 1נוכח כך, ולאחר שנעשו מספר פניות למשיב  (ה)

 בפתחי. 

, ובמכתב המפורט מטעם המבקשת, המלווה באסמכתא, אין בידי 1לאחר עיון בעמדת המשיב  .6

 . 1לקבל את עמדת המשיב 

ך הצבת כלל לא נימק את סירובו להעמיד את המבנה, שהוא מבנה ציבור, לצור 1המשיב  .7

יסוד: הכנסת(. לטענתו -לחוק 10הוא יום שבתון, לפי סעיף  –קלפיות ביום הבחירות )שכידוע 

כלל לא סוכם עמו שיוצבו קלפיות כנדרש, וכי נוכח קשיי הקורונה הוא סבור שנדרשת  –

 הסכמתו להצבת הקלפיות במבנה. 

שהועברה לה, ושהודע  משקבעה ועדת הבחירות כי במקום יוצבו קלפיות, לפי הצעת שר הפנים .8

אי הצבת מקום קלפי במבנה עלולה לפגוע בזכותם של  –לבוחרים כי הם יצביעו במקום 

גם שנמסר לי כי אין מבנה ציבור במקום סמוך שיכול לשמש כמקום -הבוחרים לבחור. מה

 קלפי. 

לכנסת ]נוסח משולב[,  )א( לחוק הבחירות69סמכותי, לפי סעיף נוכח כך, אני מורה, בתוקף  .9

, כי מבנה בית הספר "מגן אבות" בבית שמש, יופקע לצורך קיום הבחירות 1969-התשכ"ט

בתום , וכלה 24-לכנסת ה ביום הבחירות 06:00השעה , החל מבאזור ולעבודת ועדות הקלפי

. משהמבנה הוא מבנה ציבור, לא תשולם למחזיק כל תמורה הקלפית וועדשל  ספירת הקולות

 בגין הפקעה זו. 

, וייעשה מאמץ להגיע 1רים עם נציג המשיב אבקש כי נציגי ועדת הבחירות האזורית יבואו בדב .10

 מו להסכמות בדבר מיקום הקלפיות במבנה, ככל שניתן.  ע

 

  (.2021במרץ  15) א"תשפה ניסן' בהיום  ניתנה
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