עתירה 1195/13
תאריך 26.8.2013
בפני:

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

בעניין :יעל שמרגד – בני ברק
נגד
 .1וידר יעקב
 .2ועדת הבחירות של הליכוד

החלטה
לאחר ששמענו את טענות הצדדים החלטנו כדלקמן:
 .1ההחלטה בעתירה  1177/13מבוטלת מכיוון שלא נשמעו אנשי מועצת הסניף מן "הרשימה
המוסכמת" ,הגם שעו"ד הלוי יצג נאמנה את העמדה של המשיבים ,ראוי היה לשמוע גם
אותם .ההחלטה מבוטלת פרוספקטיבית.
 .2לאחר ששמענו את העותרים והמשיבים בעתירה זו )שהיו עותרים בעתירה  (1177/13ועל
בסיס הודאות בעלי דין ,ניתן לקבוע כעובדה כי "הרשימה המוסכמת" הוגשה ב-
 ,29.1.2012לפחות כך מודים העותרים .וועדת הבחירות לא שמעה את מר וידר לפני
שקיבלה את החלטתה מיום  ,4.4.2013ובכך נפל פגם בהחלטתה .ועדת הבחירות גם לא
קיבלה החלטה בהשגות שהגישו המשיבים לוועדה .יתר על כן ,גם מבחינה מהותית קיים
קושי להכשיר רשימה שהוגשה זמן רב לאחר המועד .הרי לפי לוח הזמנים שהציג היועץ
המשפטי המועד האחרון להגשת מועמדויות היה ב –  .15.11.11לכן ,אנו סבורים שאי
מנוס מעריכת בחירות חדשות למועצת הסניף .הבחירות ייערכו תוך  30יום מהבחירות
המוניציפאליות.
 .3הוצגה בפנינו החלטה של וועדת ההיגוי המוניציפאלית מיום  21באוגוסט ,ביחס לרשימת
הליכוד בבחירות המקומיות בבני ברק .בניגוד לקביעתנו בהחלטה מיום  19.8.12הוועדה
לא שמעה את הנוגעים בדבר ובייחוד לא את העותרים בתיק  .1177/13דעתנו אינה נוחה
מהתנהלות זאת .על כן וועדת ההיגוי תערוך שימוע ותשמע את המשיבים בתיק זה
)העותרים בתיק  (1177/13ואת העותרים ,ותקבל מפי היועץ המשפטי דיווח מפורט על
התנהלות הצדדים בתיק זה ,כולל הצהרות של המשתתפים בדיון כי אל לו לליכוד לרוץ
לעיריית בני ברק וכי אין בדעתם להתמודד .מידע זה חשוב להחלטת וועדת ההיגוי .כמו
כן תקיים את השימוע בהרכבה המלא לנוכח הנסיבות החריגות של התיק .החלטת וועדת
ההיגוי תינתן לא יאוחר מ – .1.9.13
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 .4לנוכח המחלוקת של שימוש בסניף .המנעול בסניף הליכוד בבני ברק יוחלף והמפתח
למנעול החדש יופקד בידי מר רפי דואק .כל קבוצה שתבקש להשתמש בסניף תוכל לקבל
את המפתח בתיאום עימו.
 .5נאלצנו לקטוע את הדיון מחמת התנהגותו של מר אלמגור .המשך הדיון היה בהרכב חסר
של הנשיא וחבר בית הדין ,בלא עו"ד מצא ,חבר בית הדין .הדיון בהרכב חסר היה
בהסכמת הצדדים.
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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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