עתירה מספר 1197/13
תאריך 9.9.2013
בפני:

עו"ד מיכאל קליינר ,נשיא בית הדין
עו"ד אריאל בוכניק ,חבר נשיאות בית הדין
עו"ד יעקב מצא ,חבר בית הדין

בעניין :מועצת סניף גבעת שמואל
נגד
תנועת הליכוד
ע"י עו"ד אבי הלוי ,היועץ המשפטי

החלטה
עניינה של עתירה זו הוא קובלנת ראשי הסניף וחבריו על התעלמות שיטתית של מוסדות התנועה
מהחלטת הסניף המקומי ,להריץ רשימה מטעם הליכוד בגבעת שמואל למועצת העירייה ובקשתם
שבית הדין יתקן את המעוות ויאפשר הגשת רשימה שתתמודד בבחירות למועצת העירייה תחת
האותיות מחל ובתמיכת הליכוד כמקובל.
בדיון בפנינו הובהר שיש ממש בטענות העותרים.
ממסמכים שהוצגו בפנינו אכן עולה שכבר ב 20.5.2013 -החליטו המוסדות הנבחרים בסניף
להתמודד בבחירות לרשויות תחת דגלו של הליכוד .אלא ,שפנייתם הרשמית של יו"ר מועצת
הסניף אלחנן אנגלסמן ויו"ר ההנהלה צבי הירשוביץ יחד עם אחרים אל יו"ר הליכוד ,יו"ר המרכז
ואל יו"ר האגף המוניציפאלי בנדון לא זכתה למענה מאיש מהם .לדיון בוועדת ההיגוי
המוניציפאלית בו הוחלט על תמיכה בראש העיר הנוכחי )חבר הליכוד( לא הוזמנו כלל נציגיו
הנבחרים של סניף הליכוד.
גם דיון שהתקיים בימים האלה בפני ועדת ההיגוי בעניין הגשת הרשימה לא הניב ,עד לדיון
שהתקיים בפנינו ,החלטה אליה ניתן להתייחס.
לא קיבלנו כל הסבר או צידוק להתייחסות הבלתי מתקבלת על הדעת שהייתה מנת חלקם של
העותרים .בהעדר ראיה לכך שהעותרים זכו לכך שעמדתם תישמע ותילקח בחשבון ובהעדר הסבר
או הנמקה להתעלמות מנציגיהם הנבחרים של  700מתפקדי הליכוד בגבעת שמואל ,אין לנו מנוס
לקבל את העתירה למרות פרק הזמן הקצר שנותר עד להגשת הרשימות.
אשר אל כן אנו מחליטים כדלקמן:
 .1תוגש רשימה מטעם הליכוד למועצת עיריית גבעת שמואל תחת האותיות מחל ,במימון
הליכוד על פי הקריטריונים המקובלים.
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 .2למועמדים לבחירה לרשימה לעירייה במועצת הסניף תינתן ארכה עד יום ה' 12.9.13
להצגת מועמדות ולתשלום הכרוך בה.
 .3התנועה תכיר בהליך הבחירות הפנימי שעל פי מה שהוצג בבית הדין התקיים בסניף .זאת
בכפוף לאישורו של מנהל האגף המוניציפאלי מר רפי דואק ,שבדק שאכן התקיימה
הצבעה כזו שתוצאותיה לא ידועות ,כי הוחלט בזמנו לפתוח את מעטפות ההצבעה רק אם
וכאשר תאשר התנועה הגשת רשימה מטעם הליכוד בגבעת שמואל.
 .4מעטפות ההצבעה הסגורות תיפתחנה אך ורק בנוכחות מר דואק או נציגו שהוסמך לכך
על ידיו בכתב.
 .5אנו מטילים על היועץ המשפטי ליידע ללא דיחוי את ראש ועדת ההיגוי ואת חברנו ראש
העיר בדבר החלטתנו זו.

__________________

__________________

__________________

אריאל בו בוכניק ,עו"ד

מיכאל קליינר ,עו"ד

יעקב מצא ,עו"ד

נשיא בית הדין

חבר בית הדין

חבר נשיאות בית הדין
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