עתירה 1192/13
תאריך 19.8.2013
בפני:

עו" ד מיכאל קליינר ,נשיא בית הדין
עו" ד יעקב מצא ,חבר בית הדין
עו" ד יצחק בם ,חבר בית הדין

בעניין :רן גואטה ,ת.ז301099073 .
נגד
 .1מזכירות הליכוד
 .2ועדת הבחירות של הליכוד
 .3האג ף המוניציפאלי
ע"י עו"ד אבי הלוי ,היועץ המשפטי

החלטה
 .1לפניני עתירה של מר רן גואטה נגד מזכירות תנועת הליכוד ,כנגד החלטת המזכירות שלא
לנהוג לפי סעיף )19ב( לחוקת הליכוד ולפטור את מר גואטה מדרישת הוותק לפי סעיף
)19א( לחוקת הליכוד.
 .2מר גואטה ,חבר ליכוד מאוקטובר  .2010לפני כן הוא לא היה חבר בשום מפלגה אחרת.
הוא ביקש להתמודד על מקום ברשימת המועמדים של הליכוד למועצת העיר קריית גת.
החוקה דורשת ,כי מועמד מטעם התנועה לגוף שאינו מוסד של התנועה יהיה חבר בתנועה
שלוש שנים לפחות .המזכירות ,בהסכמת יו"ר התנועה ,רשאית לפטור חבר מדרישת
הוותק .מר גואטה הגיש בקשה לפטור ,אך לא ניתנה החלטת המזכירות בעניינו.
 .3היועץ המשפטי של התנועה טען בפנינו כדלקמן:
 .1על פי סעיף )19ב( בהסכמתו של יו"ר התנועה רשאית המזכירות לפטור חבר
מתנאי כאמור בסעיף )19א( ,כלומר ,לקצר את תקופת החברות
המינימאלית הנדרשת לצורך הגשת מועמדות ,שהיא  3שנים.
 .2כעניין שבשגרה ,ולפני כל בחירות ,יו"ר המזכירות הכין את הצעת ההחלטה
שהובאה בפני המזכירות לאישור לקיצור לתופת הוותק של המועמדים
ובוצע משאל טלפוני בין החברים.
 .3הקריטריונים שנכללו בהצעת ההחלטה היו ראויים לחלוטין ,מינימום וותק
של שנתיים ובתנאי שהחבר לא היה חבר במפלגה אחרת.
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 .4העמדה של יו"ר המזכירות ראויה ולגיטימית .בעת הכנת רשימת השמות
שעומדו בקריטריון היה לפניו מידע מוצק לפיו מר רן גואטה – העותר –
תומך בחבר התנועה מיקי זוהר ,שמתעתד לרוץ ברשימה עצמאית בבחירות
לרשויות המקומיות בקרית גת.
 .5בנסיבות אלה סבר יו"ר המזכירות ובצדק ,כי אין להעניק לעותר פריווילגיה
של קיצור וותק ,כי פריווילגיה נותנים רק למי שראוי ,ותומך במועמד של
התנועה שמתמודד ברשימה של התנועה.
 .6אין ספק ,שהשיקולים שעמדו לנגד עיניו של יו"ר המזכירו ת היו שיקולים
ענייניים ולא שיקולים זרים ,חלילה.
 .7לגישתנו החלטת המזכירות בעינה עומדת והיא תקפה ,שרירה וקיימת.
 .8ואולם ,מאז החלטת המזכירות חלו שינויים בנסיבות ,מר מיקי זוהר הכריז
במועצת העיר כי הוא רץ ברשימת הליכוד בסיעת בת של הליכוד והעותר
הכריז כי הוא יתמודד רק ברשימת הליכוד.
בעקבות השינוי בנסיבות ובשים לב לכך שהעותר עמד בקריטריון של
שנתיים וותק ,שנקבע על ידי המזכירות ,והבחירות בקרית גת אמורות
להתקיים היום בעוד כמה שעות ,ולא ניתן בזמן שנותר עד לבחירות לקיים
משאל טלפוני בעניינו של העותר ,אני ממליץ שבית הדין יאשר את
מועמדותו של העותר.
 .4בדיון שלפנינו ,מר גואטה ומר מיקי זוהר ,הבהירו באופן חד משמעי כי אין בדעתם
להתמודד לעיריית קריית גת מטעם רשימה נפרדת ,ומר זוהר אף הצהיר כי הזדהה כחבר
סיעת ליכוד בישיבה לפי סעיף )25א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות( תשכ"ה – .1965
 .5אכן ,החלטת המזכירות לפטור מדרישת הוותק חברים בעלי וותק של שנתיים שלא היו
חברים בעבר במפלגה אחרת ,היא החלטה סבירה והנה בעלת תוקף של הנחיה מנהלית.
מר גואטה עומד בתנאי ההנחיה .ההחלטה שאינה מאפשרת לו פטור מדרישת הוותק
מהווה סטייה מהנחיה מנהלית .המזכירות רשאית לסטות מהנחיה מנהלית ,אך סטייה
מהנחיה מנהלית הפוגעת בציפייה סבירה של חבר התנועה מחייבת עריכת שימוע .החלטה
ביחס למר גואטה נתקבלה ללא שימוע ,ויש בכך טעם לפגם.
 .6עם זאת ,בזמנו ,ולנוכח מידע שהיה בפני יו" ר המזכירות ,ההחלטה הייתה נכונה מבחינה
מהותית .מי שמבקש להתמודד ברשימה אחרת אינו ראוי להקלות.
 .7אולם ,בדיון לפנינו היום ,התברר לנו באופן חד משמעי ,כי מר מיקי זוהר מתעתד לרוץ
לעיריית קריית גת מטעם הליכוד ואף הזדהה כנציג ליכוד בישיבה לקביעת סיעות
המועצה לפי סעיף )25א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות( תשכ"ה.1965-
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נמחק  :בדיוק

 .8בנסיבות אלה ,ולאחר שרשמנו לפנינו את הצהרת העותר כי אין בדעתו לרוץ לעיריית
קריית גת שלא מטעם הליכוד ,ראינו לקבל את העתירה ולהורות כי מר גואטה יהיה פטור
מדרישת הוותק לפי סעיף )19א( לחוקה ,ויוכל להתמודד לרשימת הליכוד לעיריית קריית
גת.

__________________

__________________

__________________
יצחק בם ,עו"ד

מיכאל קליינר ,עו"ד

יעקב מצא ,עו"ד

חבר בית הדין

נשיא בית הדין

חבר בית הדין
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