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מפלגות המרכיבות . שלוש ה21-מפלגות הבית היהודי והאיחוד הלאומי היו סיעה בכנסת ה .1

 .22-הגישו רשימת מועמדים גם לכנסת ה ,רשימהאת ה

 

 ומצטרפת אליה. 1 ההמשיבבתגובת תומכת הרשימה  .2

 

או לכל הפחות  -כי הכנסת מצלמות למרחב הציבורי של הקלפיות, תמנע  ,הרשימה סבורה .3

בה  אין –מחד ומאידך  –עבירות על חוקי הבחירות פוטנציאל לתצמצם באופן ניכר, את ה

 .הבוחרים ציבורבממשית כל פגיעה 

 
שהיא פגיעה כלשהיא בהכנסת המצלמות, הרי  נהכי גם אם יש ,לחלופין תטען הרשימה .4

שון עם האינטרס הציבורי הראהן עם החוק והן  ,בקנה אחד להמידתית, לתכלית ראויה ועו

 של שמירת טוהר הבחירות ואמון הציבור בתוצאות הבחירות. ,במעלה

 
 . ר לציין, כי כיום קיימות מצלמות כמעט בכל המרחב הציבורילא למות .5

 
עומד בסתירה ו כרוניסטיאנהינו  –רק אזור הקלפיות הינו סמוי מן העין  בו ,הנוכחיהמצב  .6

אור השמש הוא המטהר הטוב ביותר, ואור המנורה הוא השוטר " מושכלות יסוד לפיהן:ל

 . "היעיל ביותר

 
קלפיות בהן באופן שבו ב ,לפיו "חוטא יוצא נשכר"ורדי סמצב אב נוצריתירה מזו. כיום  .7

בחירות חוזרות, תוך מתן אפשרות עריכת הינו הנוכחי החוקי הסעד  -התגלו זיופים 

 . שיפורים מקצהבהן ולערוך  לבחירות החוזרות לחוטאים להיערך כיאות

 
רכה בבחירות תוקף חוקי בדיעבד, לעבריינות שנעתן ינבו  בלתי סביר לחלוטיןכך נוצר מצב  .8

 הרשימה סבורה שאין לתת לכך יד.המקוריות. 

 
 לבלתי - עבירות על חוקי הבחירותהדרך היחידה להפוך כי  ,סבורה הרשימהבנוסף  .9

כלפי  רענישה מחמיתוך קביעת רף  ,רק היה והחוק ימוצה עם העבריינים , הינהתומשתלמ

 .מי שמפר את הוראות החוק

 
שתאפשר  מתאימהתשתית ראייתית יצירת צורך ל ,ריכלי אלמנט הינוהתיעוד במצלמות  .10

 יום. בנמצא כ, כלי שאיננו את מיצוי הדין עם העבריינים

 
הינה כמות לאסוף תשתית ראייתית מתאימה, הנוכחית הישירה מהעדר היכולת הנגזרת  .11

העבירות לכאורה על דיני הבחירות  ביחס להיקףזאת  ,כתבי האישום הנמוכה ביותר

 בהן.הניתן בטוהר הבחירות ובאמון הציבורי פגיעה קיימת כיום  -כתוצאה ו
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הוועדה יתבקש לאפשר הכנסת מצלמות למרחב הציבורי  יו"ר  דכבו ,לאור האמור לעיל .12

 אשר ישמרו על חשאיותן של ההצבעות.בקלפיות, תוך מתן הנחיות מתאימות 

 
    

           

        ________________ 

 אלי שמואליאן, עו"ד        ו' אב תשע"ט ירושלים, בס"ד, 
 הרשימהב"כ                 (2019אוגוסט,  7 )

 

 
 

 
 

D:\ תגובה לבקשה\7-21הש  -מצלמות \22 -בחירות כללית לכנסת ה\2 -סנכרון.doc 

                   


