עתירה מספר 1198/13
תאריך 17.9.2013
בפני:

עו"ד סינואני אפרת – חברת בית הדין
עו"ד יצחק בם ,אב בית הדין
עו"ד יעקב מצא ,חבר בית הדין

פסק דין
 .1לפנינו עתירה של מר מזגיני ומר דדון ,הדורשת לאכוף את ההסכם שאליו הגיעו
העותרים ,המשיב  2ומר קבלו בגלגולה הקודם של העתירה.
 .2בעיר אילת אין לליכוד נציגות במועצת העיר .בסניף הליכוד באילת התקיימו בחירות
מקדימות לרשימת הליכוד למועצת העיר .לראשות הרשימה נבחר מר סיבוני ,המשיב 3
ומיד אחריו נבחרו מר מזגיני ומר דדון.
 .3מיד לאחר הבחירות החלו מגעים בין הליכוד לרשימתו של ראש העיר המכהן ,מר יצחק
הלוי ,לאיחוד הרשימות .המגעים הבשילו להסכם ,שקיבל אישור של הוועדה
המוניציפאלית ,לפיו נציג של הליכוד ישולב במקום החמישי ברשימה המשותפת ,והליכוד
יתמוך בראש העיר )אשר אף הוא התפקד לליכוד במאי השנה(.
 .4דעת העותרים לא הייתה נוחה מן ההסכם ,אשר לטענתם קיפח את הליכוד .כן טוענים
העותרים כי משנבחרה רשימה להתמודדות למועצת העיר ,יש להריץ לבחירות את
הרשימה שנבחרה ולא להתמזג עם רשימה אחרת תוך שילוב אנשי הליכוד במקומות לא
ריאליים.
 .5בגלגול הקודם של העתירה ,נחתם בין העותרים למשיב  3ומר קבלו הסכם ,לפיו ימונו
העותרים לתפקידים ציבוריים לאחר הבחירות .ראש העיר הודיע כי אין בדעתו ולכבד את
ההסכם ,מכיוון שאין הוא עולה בקנה אחד עם הדין והוא מעורר חשש למתן שוחד
בחירות .מכאן העתירה .בינתיים נחתם הסכם בין הליכוד לרשימתו של ראש העיר הכולל

בית ז'בוטינסקי .רח' המלך ג'ורג'  ,38תל-אביב  .63298טל'  ,03-6210715פקס 03-6293173

גם חלוקה של תפקידים באופן פרופורציונאלי בין אנשי הרשימה של ראש העיר לאנשי
הליכוד.
 .6אכן ,מוטב היה כי שמותיהם של העותרים לא היו מופיעים במפורש בהסכם שנחתם בפני
בית הדין.מכל מקום ,קשה להלל התנהלות שמכוונת לתור אחר בעיות וקשיים ולא אחר
פתרונות .ניתן היה לתקן את ההסכם קמעה ולקיימו ככתבו וכלשונו .יש להצטער על כי
העותרים לא נשמעו בפני וועדת ההיגוי ,אף כי מבחינת שורת הדין לא הייתה חובה
לשמוע אותם.
 .7קיום הבחירות לרשימת הליכוד למועצת עיר אינו מונע חתימה על הסכמים פוליטיים עם
רשימות אחרות ,איחודים ומזוגים ובלבד שהדבר נעשה בהתאם לחוקת הליכוד ובאישור
הוועדה המוניציפאלית .ההליכים הפורמאליים ביחס להסכם נתקיימו ,בעינינו מדובר
בסוגיה פוליטית ,אשר לוועדה המוניציפאלית יש שיקול דעת רחב בעניינה.
 .8איננו חושבים שההסכם מקפח את הליכוד ,בשים לב לעובדה כי לליכוד אין נציגות
במועצת העיר באילת .ככלל,

איננו חושבים שראוי שבית הדין יתערב בהסכמים

פוליטיים שנעשו על פי הפרוצדורה הקבועה בחוקה והמוסדרת בפסיקה ,אלא במקרים
חריגים וקיצוניים ביותר.
 .9ההסכם בין הליכוד לרשימתו של ראש העיר המכהן כולל הקצאה של תפקידים ציבוריים
לנציגי ליכוד ,מתוך התפקידים שתקבל הרשימה המשותפת בהתאם לתוצאות מו"מ
קואליציוני לאחר הבחירות .הגם שמדובר בהסכם פוליטי שאין בצידו מנגנון אכיפה
משפטי ,אנו סמוכים ובטוחים כי נציגי הליכוד בכל הדרגים ,במקומי והמיניסטריאלי
כאחד ,יפעלו לכיבוד ההסכם על ידי הצדדים לו.
 .10לסיום ,לא נוכל שלא להביע חוסר נוחות מסוימת מכך שהעותרים לא שותפו בהלכים
שקדמו להחלטת וועדת ההיגוי ,ואנו ערים לתחושתם כי הדברים נעשו מאחורי גבם.
 .11מן הטעמים האלה ראינו לדחות את העתירה.

בית ז'בוטינסקי .רח' המלך ג'ורג'  ,38תל-אביב  .63298טל'  ,03-6210715פקס 03-6293173

__________________
סינואני אפרת ,עו"ד
חברת בית הדין

__________________

__________________

יצחק בם ,עו"ד

יעקב מצא ,עו"ד

אב בית הדין

חבר בית הדין

בית ז'בוטינסקי .רח' המלך ג'ורג'  ,38תל-אביב  .63298טל'  ,03-6210715פקס 03-6293173

