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 לכבוד

 דין ליבנהמר 

 היועץ המשפטי

 ועדת הבחירות המרכזית

 

 שלום רב,

 

 תנאי כשירות למפקחי טוהר הבחירות הנדון:

 28.9.19ותשובתך מיום  28.9.19סימוכין: פנייתנו בנושא מיום 

 

ממנה עלה " 3"צוות מטעם חברת האבטחה   מודעת דרושים פנינו אל הוועדה בעניין  28.9.19ביום  .1

כי שירות צבאי הינו תנאי לקבלה לעבודת פיקוח ובקרה בבחירות. טענו כי התנאי מפלה וביקשנו 

 את הסרתו. 

אנו מודים על התשובה המהירה לפנייתנו, בה הודעת שהתנאי הוסר וכי התפקיד ייפתח גם למי  .2

 שלא שירת שירות צבאי מלא אך עבר קורס מאבטחים בסיסי. 

חה בסיסי, כפי שנימקת, הינה שהתפקיד של פקח טוהר הבחירות כולל טהסיבה לדרישת קורס אב .3

 צד תיעוד.גם דרישה לאבטח את הליכי ההצבעה והספירה, ל

נעשתה בטרם התקבלה ההחלטה של יו"ר הוועדה,  3למיטב הבנתנו ההתקשרות עם חברת צוות  .4

בעניין גיוס פקחי טוהר בחירות לצורך תיעוד )החלטת המצלמות(,  25.8.19מיום השופט מלצר, 

זה לא נלקח בחשבון בעת  חדש תפקידנראה שחזותי של הבחירות בנסיבות שבהן אישר תיעוד כזה. 

 גדרת התפקיד במקור.ה

תפקיד פקח טוהר בחירות הינו תפקיד רגיש, וראוי שאת התפקיד ימלאו כל הקבוצות והמגזרים  .5

 באוכלוסייה כדי לשמור על אמון הציבור בבחירות ובניטראליות של ועדת הבחירות.

אמנם הדרישה לקורס אבטחה בסיסי אינה מונעת מקבוצה זו או אחרת לעמוד בתנאים למילוי  .6

שירות ה, ואף אם קיד אך היא בוודאי מכבידה. מה גם שמי ששירת בצבא, ולו בתפקיד עורפיהתפ

 אינו נדרש לעבור את הקורס.  הסתיים לפני זמן רב,

מאבטחים "המצא כי  והתעסוקהמשרד התעשייה, המסחר ידי מחקר שנעשה על יתרה מכך,  .7

 ,ה הבאות: גבריםיוהשומרים הם אוכלוסייה מובחנת שיש בה ייצוג יתר לקבוצות האוכלוסי

אשר מדברים על מאבטחים, ולא על שומרים, הגיוון . כ"יהודים, עולים חדשים, צעירים ורווקים
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בלבד. אחוז  19% – 2003ב המאבטחים היה בשנת שיעור הנשים בקרמצטמצם עוד יותר. האנושי 

בלבד )ומספר גבוה יותר בקרב שומרים שאינם  2% 2003הערבים בקרב המאבטחים היה בשנת 

 מאבטחים(. מכאן שבפועל מקצוע המאבטח אינו מתאפיין בגיוון תעסוקתי רב.

, ואין לנו נגישות לנתונים עדכניים יותר, אך ניתן להעריך 2003המחקר המצוין לעיל הסתיים בשנת  .8

 נת המצב לא השתנתה בצורה מהותית.שתמו

מפקחי טוהר הבחירות תשתנה,  חלקלאור האמור נבקש מהוועדה לשקול כי הגדרת התפקיד של  .9

ד ושמירה על הליך הספירה, בלי היה סיוע למזכירי הקלפי בביצוע תיעויכך שעיקר עבודתם 

שיידרשו לכישורי אבטחה. משרה זו תהיה פתוחה לכל מי שיחפוץ בכך בלי המגבלה המכבידה של 

ראוי לשאוף לייצוג  אף בהתחשב במגבלות הזמן הקצר שנותר עד ליום הבחירותקורס אבטחה. 

לקבוצות מיעוט  הולם של ערבים, נשים וחרדים בקרב הפקחים, באמצעות ייחוד חלק מהמשרות

 אלו. 

צעד כזה יגביר את אמון הציבור בכך שאיוש התפקיד הרגיש של פקח טוהר בחירות לא יהיה מוטה,  .10

 ולא יעביר מסר של פיקוח של חברי קבוצת הרוב על קבוצות המיעוט.

 בכבוד רב, 

 

 מור, עו"ד-גיל גן


