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 נתן וולוךמר  :המבקש
 

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

 
 החלטה

     
המבקש מעוניין להתמודד בבחירות לרשויות המקומיות העתידות להתקיים            

הוא פנה אליי בבקשה  .אביב יפו-תלעיר ה מועצתתפקיד חבר ל 0212בחודש אוקטובר 

שכותרתה "בקשה למתן חוות דעת מקדימה למועמדות לבחירות למועצת עיריית תל 

המבקש הורשע, על פי הודאתו, בשלוש עבירות של הפרת אמונים ללא רכיב ב יפו". אבי

, ושלוש עבירות של מתן 1911-לחוק העונשין, התשל"ז 082המרמה )עבירה על פי סעיף 

(. ביום 1910-( לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב0)10ידיעות כוזבות )עבירה על פי סעיף 

( על ג' רביד, השופטת 1222028אביב )ת"פ -תל, גזר בית המשפט השלום ב09.2.0212

שעות של עבודות שירות  022חודשים, וביצוע  1המבקש עונש מאסר על תנאי למשך 

 לתועלת הציבור. 

 

בבקשה מצוין כי נוכח כך שלא נגזר עליו עונש מאסר בפועל, לא חלה בעניינו            

ת, ולפיכך אינו מנוע מלהתמודד ב לחוק הרשויות המקומיו1חזקת הקלון הקבועה בסעיף 

בבחירות הקרובות. לסיום דבריו, מבקש הוא "כי תינתן כבר בשלב זה החלטה מקדמית 

המאשרת את זכותו להצגת מועמדות בבחירות, וכל זאת כדי ועל מנת, שאם מסיבה 
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כלשהי יוחלט אחרת, הוא יוכל לכלכל מראש את מעשיו בהתאם, ולמנוע בכך כניסה 

 לבקשה(. 11חירות על כל המשתמע בכך" )סעיף להתמודדות בב

 
, נכתב כי לדעתו בעמדההיועץ המשפטי לממשלה לבקשה.  עמדתביקשתי את            

חזקת הקלון הקבועה בסעיף ו הואילהמבקש אינו מנוע מלהתמודד בבחירות הקרובות, 

עוד בפועל. לא נגזר עליו עונש מאסר שכן , לא חלה עליו )ב( לחוק הרשויות המקומיות1

)ב( לחוק 1מצוין בעמדתו, כי נוכח העובדה שמקרהו של המבקש אינו בא בגדרי סעיף 

"אינו רשאי לפנות ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית  הרי שהואהרשויות המקומיות, 

בבקשה ליתן חוות דעת מקדימה, מכוח הוראות חוק אלו, ולמעשה ההליך בו נקט כלל 

 לעמדה(. 11אינו מוסדר בחוק" )סעיף 

 

 דיון והכרעה

 
 ,לפיכך. במקרה דנן, כאמור, גזר הדין שהוטל על המבקש לא כלל מאסר בפועל           

, זאת, ליושב ראש וועדת הבחירות המרכזיתהמבקש אינו רשאי לפנות בבקשה מעין זאת 

למנכ"לית ועדת  א' ריבלין: מכתבו של המשנה לנשיאה השוו) נוכח העדר סמכות

 המרכזית בעניין מר אריה דרעי(. הבחירות 

 

 ., הבקשה נדחיתנוכח העדר סמכות אשר על כן,            

 

 (. 2.9.0212התשע"ג ) באלול טכ"ניתנה היום,             

 

 

 

 סלים ג'ובראן
 שופט בית המשפט העליון
 יושב ראש ועדת הבחירות
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