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 02/81 ה"ש
 

 עומר שלבימר  :המבקש
 

)ב( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, 7בקשה לפי סעיף  
 לקביעת היעדר קלון 0691-"ההתשכ

 
 החלטה

     
-)ב( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה7זוהי בקשה על פי סעיף  .1

במסגרת התמודד ל(, שהגיש המבקש כמי שמעוניין חוק הרשויות המקומיות)להלן:  1991

 ש בעבירהבעבר הורשע המבק. איכסאלמועצה המקומית לחברות ב רשימת מועמדים

המבקש  משום קלון.עבירה בה הורשע אין בהוא עותר לקבוע כי  כן ועל הלןשתפורט ל

פנה בעתירה דומה לבית המשפט לעניינים מנהליים, אך עתירה זו נמחקה בשל העדר 

 (.06097-12-16סמכות עניינית )עמ"נ )נצ'( 

 
על פי הודאתו בעבירת תקיפה הגורמת תו ייחס המבקש להרשעבבקשתו מת            

, בית משפט 1912529ת"פ ) של ממש בנסיבות מחמירות ועבירת תקיפה סתם חבלה

מאסר מותנה של ו בפועל חודשי מאסר שישהגזר עליו בית המשפט  בגינן (בנצרת השלום

 . שלוש שניםם לתקופה של חודשי 10

 
 דיון

 

, שעניינו הוראות לעניין שלילת לחוק הרשויות המקומיות ()א(0א)7סעיף    .0

קובע כי "מועמד או מי שרוצה להיות  ר בשל עבירה שיש עמה קלוןת להיבחהזכו

)ב(, המבקש כי יושב ראש ועדת 7מועמד, שנידון למאסר בפסק דין סופי כאמור בסעיף 
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הבחירות המרכזית יחליט כי אין עם העבירה שבה הורשע משום קלון, יגיש ליושב ראש 

 (.א' ח' –" )ההדגשה שלי חירותשלפני יום הב 23-לא יאוחר מהיום ההועדה בקשה לכך, 

 
ימים טרם מועד  10 -, דהיינו 12.12.0216ביום הבקשה דנן  המבקש הגיש את .6

מן המועד האחרון הקבוע  ימים 02ובאיחור של  00.12.0216הבחירות הקבועות ליום 

בחוק לעניין זה. כבר נפסק כי סד הזמנים הקבוע בחוקי הבחירות השונים הוא נוקשה 

לשינויים בשל התלות הקיימת בין המועדים הקבועים בחוקים אלה ובשל ואינו פתוח 

היות מועד הבחירות עצמו מועד קשיח והחשש כי הגמשת המועדים תוביל לשיבוש 

ד, נוכח העדר סעיף מפורש בחוק המסמיך את יושב ראש ועדת הבחירות. זאת ועו

()א( הנ"ל, עולה ספק באשר לסמכותו 0א)7הבחירות להאריך את המועד הקבוע בסעיף 

 6, פסקה פייגלין נ' יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית 11036520לעשות כן )השוו: בג"ץ 

 א' רובינשטייןו של השופט ( והחלטת11.1.0226) ש' לויןלפסק דינו של המשנה לנשיא 

 ((.13.11.0210מיום  יעקב יובלבעניין 

 
מן הטעמים שפורטו ונוכח האיחור בהגשת הבקשה, דינה להידחות על הסף            

במסגרת רשימת וכפועל יוצא מכך אין המבקש זכאי להשתתף בבחירות הקרובות 

 .איכסאלמועמדים לחברות במועצה המקומית 

 

טה זו ניתנת על ידי בשל מניעות של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, החל           

 , לדון בה.ס' ג'ובראןהשופט 

 
 (.12.12.0216התשע"ג ) בחשון 'וניתנה היום,             

 
 אסתר חיות

 שופטת בית המשפט העליון
 מ"מ יושב ראש ועדת הבחירות     

 02-המרכזית לכנסת ה                                                                                   
 

 


