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החלטה
__________________________
לפנינו עתירה לביטול החלטת וועדת הבחירות לפסול את מועמדות העותר ומחיקתו מרשימת המועמדים
לרשימת הליכוד לבחירות לעירית חדרה העומדות להתקיים בסתיו הקרוב .הבחירות הפנימיות לבחירת רשימת
הליכוד קבועות להיום בשעה .1800במועצת סניף חדרה.
העותר אוהד מרחב ,מכהן כחבר מועצת עירית חדרה הנוכחית הנמצאת בשלהי כהונתה .כפי שיתואר בהמשך
עובדה זו ,בלבד ,עומדת בבסיס החלטת ועדת הבחירות שלא לאפשר לעותר להתמודד בבחירות ,הערב ,במועצת
הסניף.
על פי האמור בהחלטת וועדת הבחירות ,ביקש העותר מוועדת הבחירות לדחות על הסף את הבקשה שהוגשה
לו אתמול בערב ע"י מר גדי אריאלי קלימו חלפון ורוני קוחוט בטענת שיהוי והגשת הבקשה בחוסר תום לב ,אי
כשירות המשיב גדי אריאלי להיות מועמד ,ונימוקים נוספים שלא פורטו.
הועדה הביעה דעתה שאכן העתירה הוגשה בחוסר תום לב באשר העותרים לוועדה היו מודעים לעובדות
הסומכות את עתירתם טרם הגשתה ערב ההצבעה אך לדעת הוועדה היא אינה אמורה לקחת בחשבון שיקוליה
את שאלת תום ליבם של העותרים לוועדה.
כמו כן קבעה הוועדה שגם אם גדי אריאלי אינו יכול להיות בין העותרים לוועדה עדיין נותרים שני העותרים
האחרים שאין עורר על זכותם להגיד את העתירה.
בסיכומו של דבר קיבלה הוועדה את העתירה משום שהכחשה לעובדת היות העותר בפנינו חבר סיעה אחרת
במועצה לא נמצאה בתגובתו .ועצם עובדת היותו חבר סיעה אחרת ,לפי האמור בהחלטת הוועדה ,הוא הנימוק
המכריע למנוע ממנו להתמודד בבחירות הערב.
החלטה זו נתנה אמש בשעה  .2200בשעה  2232נתנה החלטה נוספת המסבירה כי רק לאחר קיצור הפז"מ
נהיה העותר מועמד ולכן ,רק אז הגיע המועד לבחון את כשירותו.

ראוי לציין כי לאור האמור בהחלטה המאוחרת אין מקום לקביעה שהעותרים לוועדת הבחירות נהגו בחוסר תום
לב בהגישם את העתירה לוועדה רק אמש .כי מההחלטה המאוחרת של וועדת הבחירות עולה ,בצדק שהעתירה
הבשילה רק לאחר שהמזכירות קצרה את הפז"מ של העותר כמועמד לבחירה.
לאחר בדיקת כתבי הטענות,כולל סקירתו המרחיבה והמפורטת של היועץ המשפטי של הליכוד התומכת בעמדת
הועדה ,הגעתי למסקנה שהטענות שמעלה העותר בפנינו ראויות לבחינה מעמיקה בהרכב של שלושה
שופטים כאשר לצדדים יש שהות להכין את טענותיהם בצורה מסודרת ולעותר האפשרות להופיע בפנינו .זאת
בייחוד על רקע ההתחייבות שניתנה על ידו לוועדת ההיגוי להזדהות עם הליכוד בישיבת ההזדהות בסוף הקדנציה
ולא להתמודד מול הליכוד ברשימה אחרת.
לבית הדין יש מדיניות ארוכת ימים להימנע ממתן סעדי ביניים כל עוד אפשר למצוא פיתרון חלופי שיאפשר יישום
הסעד העיקרי אם יתברר שהעתירה בדין יסודה.
נראה שבנסיבות הנוכחיות אין מנוס מהחלטת ביניים באשר אי התערבות משמעותה קיום הבחירות כאשר
העותר אינו משתתף בהם ,כך שלקבלת העתירה בדיון שיתקיים לאחר שנבחרה רשימה בלעדיו לא תהיה עוד
משמעות.
מתוך מודעות למשמעות דחית בחירות ברגע האחרון שקלתי את האפשרות להורות על דחית ביצוע החלטת
וועדת הבחירות עד לדיון בעתירה בבית הדין והכללת העותר ברשימה על תנאי .כך שאם תתקבל העתירה תאושר
הבחירה בו ,אם יבחר ,ולא ימחק ממנה ויקודם הבא בתור.
אלא שבהצעה זו יש פגמים לא מבוטלים :המועמד מופיע כמועמד עם כוכבית ,ויריביו יוכלו להציג אותו כמי
שנפסל ע"י וועדת הבחירות .שדבר שעלול להקשות עליו בהתמודדות .ומצד שני לאחר הבחירה ,אם יבחר ,שיקול
דעתו של בית הדין עלול להיות מוטה בגלל אי הנוחות הכרוכה בביטול בחירה דמוקרטית שנעשתה במועצה.
לכן ,אין מנוס מלקבוע ,כי התקיימו במקרה זה הנסיבות הקיצוניות המצדיקות צו ביניים לדחיית הבחירות
במועצת הסניף עד לאחר קיום דיון בעתירה .בהרכב של שלושה שופטים.
ועל כן ,אני מורה על דחיית הבחירות למועמדי הליכוד למועצת עירית חדרה שנועדו להיום.
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