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 משקיפי יום הבחירות -החלטה  הנדון:

 

 ההחלטה המקורית לגבי המשקיפים ביום הבחירות ניתנה ופורסמה לפני כחודש.

 בהחלטה זו נמסר כי לכל אחד משני המתמודדים על כהונת נשיא יותר להציב משקיפים מטעמו

 הבחירות בכל אתר הצבעה ובחדר המצב. המינוי יכול שיהיה לשני משקיפים הרשאים להתחלף במהלך יום

 ובלבד שבאותה העת רק משקיף אחד מטעמו של כל אחד מהמועמדים יאייש את עמדת המשקיפים.

 עוד הורתה הוועדה כי שם פרטי, שם משפחה ותמונה של המשקיף יועברו למזכירת הוועדה. נקבע תנאי 

 שלפיו רשאי יהיה לשמש משקיף רק מי שייטול חלק בתדרוך למשקיפים.

 ה האמורה ביקש המועמד מר ליאור רוזנפלד מספר בקשות: מאז שהתקבלה ההחלט

תחילה שלא לכלול תמונה בתג המשקיף, בהמשך התבקשו שתי דחיות מועד להגשת שמות ופרטי 
 ובהמשך הציע פתרונות כל מיני על מנת לפטור את המשקיפים מהנוכחות בתדרוך המרכזי. המשקיפים.

דרוך. זו הפעם הראשונה שנערכות בחירות ממוחשבות הוועדה ראתה חשיבות בהשתתפות המשקיפים בת
והמשקיפים, אם לא יתודרכו ולא יהיו ערים לתהליך ההצבעה, יתקשו למלא את כהונתם וייתכנו  בלשכה

 בהצבעה הרגועה והסדירה בקלפי. מצבים שיפגעו

דים במערך ביצוע הבחירות אין תפקיד למשקיפים האמורים. הם נועדו לממש את זכותם של המועמ
 להשקיף ולראות איך מתקיימות הבחירות.

 יחד עם זה בתדרוך שהתקיים אתמול התברר שהגיעו לתדרוך רק כשליש )בהערכה( מהמשקיפים

 ושיוכם למי מהמועמדים לנשיאות לא ידוע לי.

דרוך קיים חשש ביום הבחירות רק מי שנטל חלק בת אם תעמוד הוועדה על קביעתה כי רשאי להשקיף
יוותרו בלא משקיף או עם משקיף של מועמד אחד בלבד. בכך נוצר מצב לא רצוי ויש  בעה רבותשנקודות הצ

 לשקול אותו תוך איזון עם שיקולי הוועדה לקביעת התנאי.

התקיימו מספר התייעצויות אתמול בלילה ובמהלך היום בשאלה האם ניתן לוותר על החובה ליטול חלק 
 בתדרוך.

ההצבעה הממוחשבת, השיבה כי למיטב הערכתה אנשיה יוכלו , החברה המנהלת את yayasoftחברת 
 להכיל את השינוי המתואר.

 



 
  

 חברי וועדת הבחירות שקלו והסכימו בסופו של יום לשנות את ההחלטה המקורית.

 לאחר שנשקלו שיקולים רבים )לא כולם פורטו כאן( התגבשה ההחלטה הבאה:

ך אתמול, רשאים לשמש כמשקיפים באתרי , שלפיו רק מי שהשתתפו בתדרימתבטל התנאי המקדים
 ההצבעה ובחדר המצב.

רק המשקיפים אשר שמם הועבר מבעוד מועד למזכירת וועדת הבחירות יוכלו  - ביתר התנאים אין שינוי

       .שויכולשמש כמשקיפים באתרי הקלפי ורק באתרים אליהם 

 ,בברכת הצלחה
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 יו"ר ועדת הבחירות         


