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 2  מתוך 1 עמוד

 ה' ניסן תשפ"ב ,2022אפריל  06

 לכבוד  
 

 

  

 

 , שלום רב

עידית   חה"כהבטחת שריונה של  שאלת  ב לפתיחה בבדיקה בקשה    הנדון: 
   52-ברשימת הליכוד לבחירות לכנסת ה  סילמן

 
התנוע ע"ר,  בשם  בישראל,  השלטון  איכות  למען  "ה  אלי  אנו "(,  התנועה)להלן:  לפנות    ךמתכבדים 

 : דלקמןכ
 

  לחה"כ עידית סילמן יוקצה  כי לפי גורמים בכירים בליכוד    פורסם בתקשורת,  6.4.2022היום   .1

עוד לפי    1. במקום העשירי ברשימהצפויה להשתבץ  , והיא  25-השריון ברשימת הליכוד לכנסת  

  2.דים נוספיםרבויות מצדהצהרה על עבסוכם בהסכם ואף ליכוד  פרסומים, שריונה ב ה

הקואליציה בכנסת, והיא ממפלגת    יושבת ראשכזכור, חה"כ עידית סילמן, מילאה תפקיד של   .2

 – ימינה. בממשלה התלויה על חודו של קול קיים משקל משמעותי לשריונה במפלגת הליכוד  

 שכן שם טמונה האפשרות של הפלת הממשלה.  

סעיף   .3 תשכ"טל  א57כידוע,  משולב[,  ]נוסח  לכנסת  הבחירות  "  1969-חוק  "(,  החוק)להלן: 

 :קובע, כי ועמדיםאיסור הסכמים בדבר רשימות מ  שכותרתו

ברשימת  "ל מקום  להבטיח  הבאים  התחייבות  תינתן  ולא  הסכם  ייעשה  א 
  90-היום ה  לאחרמועמדים לכנסת לחבר כנסת מסויים או לקבוצת אנשים, אלא  

 ". שלפני יום הבחירות לכנסת 

לרשימת הליכוד    חה"כ סילמןשל    לשריונה  קודמת  הבטחה   כלעל    איסור   יובהר, כי החוק מחיל  .4

 .  יום עובר לבחירות הנוכחיות 90- שלא ניתנה בתוך ה

לחוק,57סעיף   .5 בשנת    א  ז"ל  1991תוקן  פרס  שמעון  בין  המסריח",  ה"תרגיל  מלקחי  וכאחד   ,

מעבר חברי כנסת בין סיעות    –ליצחק שמיר ז"ל, ואשר תכליתו למנוע את תופעת ה"כלנתריזם"  

הבחירות   אחרת.  –לאחר  ברשימה  עתידי  שריון  הבטחת  ל"תרגיל    תוך  הדומה  באופן  כך, 

הקו מסיעות  נציגים  למשוך  ניתן  תחתה  המסריח"  ולהקים  הממשלה  את  להפיל  כדי  אליציה 

 תוך הבטחת מקום עתידי לחברי הכנסת שעברו צד. –אחרת 

 
.  etyn ,26.4.202בממשלה אם תוקם",  שריון במפלגה ומינוי לשרת הבריאות  מורן אזולאי, "הבטחת הליכוד לסילמן:  1

https://www.ynet.co.il/news/article/hjxx2oc7c   
הלחצים מבית, הקשר עם סמוטריץ' והקש האחרון: מאחורי הפרישה של עידית  "מיכאל האוזר טוב ואהרן רבינוביץ/,  2

  https://www.haaretz.co.il/news/politi/.premium-1.10724245. 6.4.2022 הארץ,   ,"סילמן 

 רו"ח מתניהו אנגלמן  כב' השופט יצחק עמית 
 25-יו"ר ועדת הבחירות לכנסת ה

 משכן הכנסת 
 ירושלים 

 מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור 
 מבקר המדינה משרד 

 ירושלים 
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 2  מתוך 2 עמוד

לחה"כ הובטח שריון עתידי בכתב או בעל פה,    האם,  העובדתית  אם כן, עולה ביתר שאת השאלה .6

   .בטרם פרישתה מהקואליציה, עוד עידית סילמן

בו   .7 ובמועד  כזה  שריון  סילמן מהקואליציהככל שהובטח  בעבירה  פרשה חה"כ  הרי שמדובר   ,

 .  עדת הבחירות על מנת שתדון ותכריע בהתאם לחוקאל ו פניהשל החוק, המחייבת  בוטה 

בות פרישתה של  בבדיקה מהירה של נסילפתיחה    בבקשה  –אנו פונים אל מבקר המדינה  מכאן ש .8

 חה"כ סילמן.  

המשפטיים,  ם  א .9 ולרבות  בעניין,  צעדינו  המשך  את  לבחון  שנוכל  מנת  ועל  לכן,  קבלת  נודה 

 . בהקדםבנושא וכם עמדת

 

 

  בכבוד רב,

 תומר נאור, עו"ד 

 המשפטי מנהל האגף 

 הידי נגב, עו"ד 

 מחלקת מדיניות וחקיקהמנהל 
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