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 לכבוד

 השופט חנן מלצר

 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית

 

 שלום רב,

 

 בבחירות פיקוח ובקרהלמתן שירותי  שנבחרובקשה דחופה למתן הוראות לחברות  הנדון:

 

 " בזו הלשון:3"צוות מטעם חברת האבטחה   מודעת דרושיםהגיעה לידיעתנו  .1

 
 

ביום הבחירות, יש  פיקוחככל שחברה זו התקשרה עם ועדת הבחירות לצורך אספקת שירותי  .2

 ללא דרישה לשירות צבאי מלא.  החדש הלהסיר מודעה זו ולפרסם מודעלהורות לה 

בבחירות. בהיותה כזו היא  פיקוחהדרישה לשירות צבאי הינה דרישה לא רלוונטית לתפקיד של  .3

עובדים שנמנים על קבוצות אוכלוסייה שככלל אינן גיוס אף "חשודה" כניסיון עקיף להימנע מ

בגיל מאוחר, לארץ חרדים וערבים. הדרישה פוגעת גם במי שלא גויסו משום שעלו  – בצבא משרתות

)ר' למשל  שהם בעלי מוגבלות שמנעה את גיוסם, אך הם כשירים לבצע היום את התפקידאו במי 

 עבדולכרים קאדי נ' רכבת ישראל  3863/09א )ת"א( "בשאת החלטתו של ביה"ד האזורי לעבודה ב

  בתיק זה(. חוות הדעת של נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה( ואת 6.9.09)מיום 
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אמונה על שמירה על שוויוניות הבחירות, ומחויבת כמו כל רשות ציבורית להבטיח ועדת הבחירות  .4

דה אינה יכולה לתת יד להתקשרות עם חברה הפועלת באופן מפלה. את מימוש הזכות לשוויון. הווע

 במיוחד יש להיזהר מפגיעה באמון הציבור בניטראליות של ועדת הבחירות, כאשר עלול חלילה

קבוצות מיעוט אינן כשירות להשתתף בביצוע משימת להיווצר רושם כאילו בעיני ועדת הבחירות 

  הבחירות. ביום  פיקוח

לגייס עובדים  וכי עלי שוועדת הבחירות מתקשרת עמו גורםהורות בדחיפות לכל על כן נבקשך ל .5

למחוק את המודעות המפלות,  וללא כל הפליה, או דרישה בלתי עניינית לשירות צבאי; כי עלי

 ולפרסם מודעות חדשות. 

נבקשך לפרסם הוראה זו בדחיפות על מנת למנוע מצב שכל מצבת כוח האדם כבר גויסה על בסיס  .6

 דרישה מפלה. 

 

 בכבוד רב, 

 

 מור, עו"ד-גיל גן


