
 
 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 

 

 7מתוך  1עמוד 

 9195015, القدس أورشليم, غوريون بن مجمع: العنوان 9195015 שליםירו  ,גוריון-בן קריית דוד ,משכן הכנסת

 DeanL@knesset.gov.il: اإللكتروني البريدדוא"ל  02-5669855 :فاكس פקס, 02-6753407:هاتف טלפון

 www.bechirot.gov.il الموقعאתר האינטרנט 

 

 3914418 :פרוטוקולים

 
 

 21192/תר"מ  21-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה

 
 האזורית יהודהיושב ראש ועדת הבחירות  ,ארנון דראלכב' השופט   לפני:

 
 שילה אדלר העותר:

  
 ד  ג  נ                 

 
 ישראל גנץ המשיבים:

 1959-)דרכי תעמולה(, התשי"ט ב לחוק הבחירות17סעיף לצו מניעה לפי  עתירה
 

  13:30, שעה (2018אוקטובר ב 29' בחשוון התשע"ט ), כשנייום תאריך הישיבה: 
 

 חבר המתרגמים :תמלול
 

 עו"ד פנחס מיכאלי בשם העותר:
 
 

 עו"ד בועז ארזי :בשם המשיב
 

  
 מר דוד פסל; מר דוד צביאל; מר משה בטיש כן נכחו בדיון:

 
 1 פרוטוקול

 2 
 3 :מיכאלי פנחס

 4 
השיב את תשובתו היום. אני לא אחזור על טענות העתירה באריכות, אני אשיב לטענות המשיב  1משיב  5 

כפי שהן עולות מתשובתו. ראשית אני מבקש להזכיר שאנחנו עוסקים כאן במוסד חינוכי, לא במקרקעי ציבור  6 
 7 רגילים, לא באולמות שעומדים להשכרה  באופן רגיל לציבור.

 8 
 9 :ון דראלהשופט ארנ

 10 
 11 האם חוזר המנכ"ל חל על ועדת הבחירות? 

 12 
 13 :פנחס מיכאלי 

 14 
 15 לחוזר, שהוא מוצא מכוח חוק הבחירות )דרכי תעמולה(. 4חוזר המנכ"ל, אני מדגיש, בסעיף 

  16 
 17 :השופט ארנון דראל

 18 
יכול להיות, השאלה היא שאלה של סמכות. האם אדוני יכול להפנות אותי לאיזה שהיא החלטה שבה  19 

 20 הוראות מכוח חוזר מנכ"ל על עתירה לפי חוק דרכי תעמולה? החילו 
 21 

mailto:DeanL@knesset.gov.il
http://www.bechirot.gov.il/


 192/21תר"מ  –פרוטוקול הדיון    עדת הבחירות המרכזית לכנסת   ו

 

 7ך מתו 2עמוד 

  91950, القدس أورشليم, غوريون بن مجمع: العنوان 91950 ירושלים  ,גוריון-בן קריית דוד ,משכן הכנסת

 nesset.gov.ilSlevi@k: اإللكتروني البريدדוא"ל  02-5669855 :فاكس פקס, 02-6753407:هاتف טלפון

  www.bechirot.gov.il الموقعאתר האינטרנט 

 

 1 :פנחס מיכאלי
 2 

 3 אני לא יכול להפנות להחלטה ספציפית. אני סבור, מכיוון שחוזר המנכ"ל בעצם משמש כ.... 
 4 

 5 :השופט ארנון דראל
 6 

משפט חוזר מנכ"ל, אוכף אותו מנכ"ל משרד החינוך, אדוני יכול לפנות לבית המשפט העליון או לבית ה 7 
הזה, להגיש עתירה נגד משרד החינוך. אנחנו פה בעתירות לפי חוק דרכי תעמולה. חוזר מנכ"ל לא רלוונטי לחוק  8 
הזה, הוא לא חלק ממנו ולכן אין לי מה להסתכל כי זה לא משהו שהוא בגדר הסמכות שלי כיושב ראש ועדת  9 

 10 ד החינוך, אבל זו לא העתירה הזאת. הבחירות. ככל שאני יושב פה בעתירות מנהליות, אז אני אדאג למשר
 11 

 12 :פנחס מיכאלי
 13 

ראשית, חוזר מנכ"ל יוצא, כשהוא בא מכוח החקיקה הראשית ועמדתי היא שהוראות חקיקה ראשית  14 
 15 יכולות לחול גם עליו. 

 16 
 17 :השופט ארנון דראל

 18 
מולה, היא לא לא, הן לא חלות עליי, בעניין של סמכות. ועדת הבחירות דנה בצווי מניעה לפי חוק דרכי תע 19 

 20 דנה בצווי מניעה לפי שום חוק אחר. צווי מניעה לפי חוקים אחרים נידונים בבית המשפט המוסמכים.
 21 

 22 :פנחס מיכאלי
 23 

נכון, אנחנו עוסקים כאן בפרשנות, כפי שהציג גם המשיב בתשובתו, בפרשנות להוראות החוק, מה הם  24 
את הפרשנות אנחנו בוחנים את ההוראות שחלות על  החריגים, עד כמה אפשר להרחיב, אבל כשאנחנו באים לבחון 25 

החקיקה הראשית. ההוראות שחלות על החקיקה הראשית במוסד חינוכי הן מכוח חוזר מנכ"ל שהוא לא מקרקעי  26 
ציבור רגילים. כשאנחנו רוצים לבחון האם אנחנו יכולים להרחיב את ההוראות ולטעון שכאשר יש הדדיות אז זה  27 

)לא ניתן להבין את המילה( זה בסדר, אנחנו בוחנים את זה לפי ההוראות של מי -בבסדר, או כאשר מדובר  28 
שמפעיל את המוסד החינוכי. וכפי שמצוין גם בהוראות היועץ המשפטי לממשלה, שבשאלות אלו ואחרות ייפנו  29 

 30 ליועץ המשפטי במשרד החינוך, שבתשובה שצורפה, ולכך לא התייחס המשיב. 
 31 

 32 כן הוגשה עתירה לפה. אם אפשר, בזהירות רבה, אחרי שפנינו למשרד החינוך....  לכן אנחנו עומדים פה ול
 33 

 34 :השופט ארנון דראל
 35 

בהתחשב בכמות העתירות שאני ספגתי מהזוג הזה להגיד שהעתירות פה מוגשות בזהירות זה הדבר  36 
 37 האחרון שהייתי אומר.   

 38 
 39 :פנחס מיכאלי

 40 
 41 ההגשה הספציפית הזאת....

 42 
 43 :השופט ארנון דראל

 44 
אין עוד יישוב, ואני יושב ביהודה ושומרון ובכל מחוז ירושלים, שהטריח את ועדת הבחירות כמו היישוב  45 

 46 הזה. אין. יש עוד יישוב אחד שמתחרה בהם, אבל הם הצליחו לעבור גם אותו. 
 47 

 48 :פנחס מיכאלי
 49 

ן ואין לי מידע ההגשה הזאת הוגשה על ידי בזהירות רבה. אדוני מתייחס לעתירות אחרות שלא ייצגתי בה 50 
 51 לגביהן. בזהירות רבה, כפי שכתבתי גם בהבהרות.

 52 
 53 :השופט ארנון דראל

 54 
 55 הזהירות, לא הייתי מפליג פה בשבחים.  
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 1 
 2 :פנחס מיכאלי

 3 
 4 . 22-כפי שהבהרתי גם בהבהרות, המידע הקונקרטי, בניגוד למה שנטען על ידי המשיב, הגיע לידינו ב

 5 
 6 :השופט ארנון דראל

 7 
 8 ? 16-וא נתון אמת? הייתה שיחה בה 16-הנתון של ה

 9 
 10 :פנחס מיכאלי

 11 
 12 הייתה שיחה שבה הוצע לנו לשכור את המקום. 

 13 
 14 :השופט ארנון דראל

 15 
 16 לא, וחוץ מזה נאמר שהולכים להשכיר למישהו אחר? 

 17 
 18 :פנחס מיכאלי

 19 
לות נאמר שנעשתה פנייה גם בצד השני, אבל, כפי שציינתי גם בהבהרות, לא היה לנו מידע על התחלת פעי 20 

לחודש  22-קונקרטית וגם המשיב, בנספח שהוא צירף לתשובתו, הראה שהתחלת הפעילות הקונקרטית נעשתה ב 21 
מיד פנינו למנכ"ל המועצה שהשיב, כפי  22-ואז נודע לנו גם על תחילת הפעילות המעשית. כאשר נודע לנו ב 22 

קיבלנו מידע על פעילות בזמן  24-שכתבנו בהבהרות, שלפי ייעוץ משפטי שהוא קיבל אישית אין בכך בעיה. ב 23 
לימודים וצירפנו את המסמכים הרלוונטיים שמעידים על כך שבזמן לימודים, תוך כדי עבודה תמיד בחדר  24 
המחשבים פתוחה התוכנה ועובד המטה, ולכן פנינו באותו יום ממש ליועץ המשפטי של משרד החינוך מבלי  25 

 26 להטריח את המשיב. 
 27 

משרד החינוך השיב לנו שהדבר הזה אסור מכל וכל פנינו למשיב, כאשר  רק אחרי שהייעוץ המשפטי של 28 
הוא ביקש זמן נוסף לתגובה המתנו זמן נוסף לתגובה, למרות שזה עלה לנו בכך שנטען לגבינו שפעלנו בשיהוי,  29 
ואני אומר שלא כך הדברים, המתנו כדי לא לעתור, לא להגיע למצב שאנחנו עותרים ומגיעים למקום הזה. רק  30 
לאחר שהוא השיב את תשובתו, ביום שישי בתשע וחצי, השיב את תשובתו שלא, היה במענה מספיק לדעתנו  31 
והגשנו את העתירה. לכן אני אומר שהעתירה הזאת ספציפית, מבלי להתייחס לעתירות אחרות, הוגשה בזהירות  32 

 33 רבה ותיארתי את התהליכים. 
 34 

ון שההוראות, נתנו את הפרשנות כיצד נכון לפעול הזכרתי, לגבי הסמכות, אני סבור שיש סמכות מכיו 35 
 36 מוסד חינוכי ולעשות בו את תעמולת הבחירות לפי חוק הבחירות )דרכי תעמולה(. 

 37 
לגבי פסק הדין שצוין שבו מורחבים החריגים, ציינתי, הם מורחבים לצרכי ציבור רגילים. בית ספר זה לא  38 

 39 עדונים....מתנ"ס, זה לא אולמות שעומדים להשכרה, זה לא מו
 40 

 41 :השופט ארנון דראל
 42 

נניח לרגע, לצורך הדיון, שחוזר המנכ"ל ותקנון השירות של עובדי הוראה לא חלים, אלא חל רק חוק  43 
 44 א, אדוני יתייחס לאופציה הזו גם, האם אז יש עילה לעתירה? 2דרכי תעמולה, סעיף 

 45 
 46 :פנחס מיכאלי

 47 
ורים שכיוון שזה מוסד חינוכי, שוהים תלמידים בו אני אומר, ככל שחוזר מנכ"ל לא חל עדיין אנחנו סב 48 

בזמן, יש כאן חשש לתעמולת בחירות אסורה. זה לא אולם ריק שמושכר לצורך גוף מסוים ואתה אומר שהוא  49 
 50 יעשה שימוש ...

 51 
 52 :השופט ארנון דראל

 53 
 54 החשש לא מספיק, האם יש אינדיקציה לתעמולת בחירות? שנעשתה תעמולת בחירות? 

 55 
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 1 
 2 

 3 :ליפנחס מיכא
 4 

 5 בוודאי שיש אינדיקציה, יש תלמידות שבזמן לימודיהן עבדו במטה. 
 6 

 7 :השופט ארנון דראל
 8 

 9 לא, זה לא. השאלה אם מישהו עשה תעמולת בחירות אסורה בזמן לימודים לתלמידים. 
 10 

 11 :פנחס מיכאלי
 12 

הידוע לנו, אז אני אומר, תעמולת בחירות בדוגמה של אספות וכינוסים, אין לנו אינדיקציה כזאת, אבל מ 13 
כאשר עובד נכנס לעבודה במטה בחירות הוא מקבל הדרכה על ידי אנשי המטה, שמסבירים לו למה נכון לבחור  14 
במועמד, איך הוא צריך לשכנע אחרים לבחור במועמד, וכאשר מדובר בתלמידות המוסד אז מדובר בתעמולת  15 

 16 בחירות וזה יכול להיות גם תעמולת בחירות אסורה.
 17 

נקודות שהעלה המשיב, גם לגבי הסמכות. לגבי השיהוי, אמרתי, המידע לידינו הגיע ומיד אז התייחסתי ל 18 
טופל וטופל בצורה הכי זהירה כדי לא להגיע לכאן. לכן אני אומר, לא נעשה פה שימוש לרעה, לא נעשה פה שום  19 

חירות, מתוך דבר רק כדי להטריד את המשיב, אלא באמת מתוך הבנה שבמוסד החינוכי לא תיעשה תעמולת ב 20 
 21 הבנה שנסמכת על היועץ המשפטי של משרד החינוך ועל כל מה שהזכרתי. 

 22 
 23 :השופט ארנון דראל

 24 
 25 עוד דבר אחד, מה לגבי אי האזכור של הפנייה אליכם בכתב העתירה? 

 26 
 27 :פנחס מיכאלי

 28 
 29 העניין הזה הוזכר בהבהרות שהוגשו. 

 30 
 31 :השופט ארנון דראל

 32 
 33 זה נמצא במכתב התשובה. בסדר, הוזכר בתגובה לשאלה אחרי ש

 34 
 35 :פנחס מיכאלי

 36 
 37 בתשובה לשאלה, ראשית אני אישית, עד שהמשיב ציין את זה, לא הכרתי את הפנייה שנעשתה. 

 38 
 39 :השופט ארנון דראל

 40 
 41 כן, אבל זו לא עתירה ...

 42 
 43 :פנחס מיכאלי

 44 
. לכן כל עוד לא, בסדר, ולכן היא לא צוינה בכתב העתירה, גם זה לא היה מה שנקרא דבר שעשוי להיות 45 

לא ידענו על תחילת הפעילות לא סברנו שנכון לציין את זה. והוא שהזכרתי גם בהבהרות, מכיוון שאנחנו  46 
מסתמכים על חוזר המנכ"ל ההדדיות פה אין בה כדי לשנות את העתירה עצמה ולכן היא לא הוזכרה בעתירה  47 

 48 פיע על העתירה. עצמה, אלא היא הוזכרה בהבהרות, כולל עמדתנו לעניין איך זה מש
 49 

 50 :השופט ארנון דראל
 51 

 52 תודה. בבקשה. אדוני, מר ארזי. 
 53 

 54 :בועז ארזי 
 55 
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אני הגשתי הבוקר תשובה, אני באמת לא אאריך, הדברים די כתובים. נקודה אחת, שהיא אולי כתובה  1 
יע שבית בסוף, אבל אני חושב שהיא חשובה לנו כי היא טענה מקדמית, הנושא של השיהוי הוא משמעותי. אני מצ 2 

, הוא יושב פה מאחור, אני חושב שאפשר 2המשפט, יש פה מי שעשה את הדיבור עצמו, מנכ"ל המשיבה או משיב  3 
 4 הייתה לאחר שכבר  סוכם. 16-לשמוע ממנו, הפנייה שנעשתה למר קרסנטי ב

 5 
 6 :השופט ארנון דראל

 7 
 8 טוב, אנחנו נשמע מפי הגבורה תיכף את זה. 

 9 
 10 :בועז ארזי 
 11 

אוקיי, בדיוק, אז זה דבר שכדאי להבהיר. אני אגיד באופן כללי, קצת קשה לי עם זה שנטענות פה טענות,  12 
היה מכתב של פנייה מוקדמת, נטענו טענות וזה גם חוזר עכשיו, אין התייחסות לטענות האלה, כלומר זה לא  13 

 14 - - -כאילו יש עמידה, אני לא ראיתי והיא אומרת, 'טוב, אולי נעשה ככה או נעשה ככה',  - - -כאילו שנופל על 
באמת החוק הוא ברור, כתבתי את זה ממש אחד לאחד, השקעתי מאמץ שזה יהיה ברור לכולם, לא יהיה רק  15 
לבית המשפט, אין פה סמכות לדון לפי חוזר המנכ"ל או התקנון לעובדי הוראה. דרך אגב, התקנון וחוזר המנכ"ל,  16 

וא הפרשנות המקובלת לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, אי אפשר שיוסיפו הם נסמכים בעצמם, מקור הפרשנות ה 17 
 18 שם לדבר הזה, זה ברור. 

 19 
במיוחד אני אדגיש, כתבתי את זה, אבל חשוב להבין, שאם היה בא עכשיו משרד החינוך וקובע שהוא  20 

ולהיבחר, בזכות רוצה לצמצם באופן מוחלט ולא לעשות בניגוד לחוק התעמולה, זו פגיעה בזכות הציבור לבחור  21 
המועמדים להשמיע את דעתם. הדברים האלה גם כן נאמרו על ידי בית המשפט העליון. יש פה איזון בין שתי  22 

 23 הזכויות, האיזון נקבע באמצע, לפי המבחנים שנקבעו, הליכה לכל צד היא בהכרח פוגעת בצד השני של האיזון. 
 24 

תייחסות לנושא של הפנייה המוקדמת שהייתה אני מניח שבאמת זה בתום לב, הנושא הזה שלא הייתה ה 25 
, אבל אני חושב שזה מצביע על חוסר הבנה כמה זה היה מהותי לפנות מיד. אם חשבו שיש בעיה, וכך נאמר 16-ב 26 

מופנה. התשובות היו אותן תשובות,  16-לפחות בהבהרות, שיש בעיה במוסד חינוכי זה היה צריך להיות מיד ב 27 
 28 א מאוד ברורה בעניין הזה, אבל אני חושב שזה לא בסדר.דרך אגב, כלומר הפסיקה הי

 29 
אני יודע שהבנות הולכות לא  - - -אני גם מבקש מבית המשפט, הוא אמר מפי הגבורה, גם לברר האם  30 

לעשות עבודה כזאת בשעת הפעילות הבית ספרית, אלא רק בשעות הפנאי שלהן, אחרי הלימודים, זה לא נעשה  31 
 32  במקביל. זה חשוב להבהיר.

 33 
הנושא האחרון זה הנושא של עבודת הבנות בכלל במטה הבחירות. יש פה איזה מין משחק בין הטיפות,  34 
מצד אחד לא אמרו שיש שוחד בחירות, כי שוחד בחירות זה משהו קשה וצריך להוכיח אותו, אז אמרו שיש חשד  35 

קצת, איך אני אגיד? לא פייר. לא  לשוחד בחירות. עכשיו, להגיד משהו כזה, חשד, ואז לך תוכיח שאין לך אחות זה 36 
ככה צריך לעשות, אם יש אז להגיד. אני חושב שברור, גם לחברי, לא היה פה, אין פה ואין פה שום כוונה לתת  37 
כסף עבור השפעה על הבוחר. יש כסף למי שעושה עבודה, זה בסדר גמור. דרך אגב זו תעמולה, היא מותרת, לא כל  38 

עכשיו הייתה התלמידה הולכת ועושה עבודה במטה הבחירות והיו אומרים לה  תעמולת בחירות היא אסורה. אם 39 
'תעשי כך וכך ותסבירי לאנשים שאת מתקשרת אליהם את הדברים האלה', אז לא הייתה שום בעיה עם זה. לכן  40 

א, זה 2החוק קובע את הגדרים, איפה אי אפשר לעשות, החוק לא קבע את מה שחברי טוען, החוק קובע, וסעיף  41 
 42 מה שהוא קובע, לא צריך להרחיב את זה מעבר לזה. עד כאן.

 43 
 44 :השופט ארנון דראל

 45 
 46 תודה. מר בטיש, אתה יכול, בבקשה, להאיר את עינינו קצת? מה בדיוק קרה ומה קורה.

 47 
 48 :משה בטיש

 49 
תלמידות. פנו אליי מהמטה ושאלו אם אפשר להשתמש בחדר  930-כן, בית הספר יחסית גדול מאוד, של כ 50 

ם ואני אמרתי להם שאני אשאל את הצד השני ואם הצד השני יסכים אז אין בעיה, או אם גם הם יהיו המחשבי 51 
מעוניינים. צלצלתי למר סמי קרסנטי, שהוא פעיל בכיר, והוא אמר לי 'לא, אנחנו כבר מסודרים'. כך הסתיימה  52 

 53 השיחה והוא לא אמר לי לא, לא כן ולא לא. וזהו. 
  54 

 55 :השופט ארנון דראל

mailto:Slevi@knesset.gov.il
http://www.bechirot.gov.il/


 192/21תר"מ  –פרוטוקול הדיון    עדת הבחירות המרכזית לכנסת   ו

 

 7ך מתו 6עמוד 

  91950, القدس أورشليم, غوريون بن مجمع: العنوان 91950 ירושלים  ,גוריון-בן קריית דוד ,משכן הכנסת

 nesset.gov.ilSlevi@k: اإللكتروني البريدדוא"ל  02-5669855 :فاكس פקס, 02-6753407:هاتف טלפון

  www.bechirot.gov.il الموقعאתר האינטרנט 

 

 1 
 2 היה בשיחה הזו? מה נאמר בשיחה הזאת בדיוק? מה 

 3 
 4 :משה בטיש

 5 
בשיחה הזו שאלתי אותו אם הם מעוניינים, אמרתי לו שבית הספר, או האולפנה, רוצה להרוויח כמה  6 

 7 גרושים והוא לא אמר שום דבר, הוא אמר 'לא, אנחנו כבר מסודרים, אנחנו לא צריכים'. 
  8 

 9 :השופט ארנון דראל
 10 

 11 רור מהשיחה הזאת שאתם הולכים להשכיר למטה השני? זאת אומרת היה ב
 12 

 13 :משה בטיש
 14 

כן. אמרתי לו שהם באו וביקשו. עכשיו אני רוצה לציין שחדר המחשבים הזה נמצא בצד ואף אחד לא  15 
רואה, אף אחד לא יודע מה הולך שם. זה בניין עצום וענק ואין שם שום שלטים כמובן, צדדי, פינתי, ואני מעריך  16 

 17 דה לא יודעת. ששום תלמי
 18 

 19 :השופט ארנון דראל
 20 

 21 מה לגבי העסקה של התלמידים? 
 22 

 23 :משה בטיש
 24 

לגבי ההעסקה של התלמידים, בנות בדרך כלל באופן שכבתי מגייסות כסף, בכל מיני עבודות, הן עושות  25 
וכו'.  בנות שבאות לעבוד מחר במטה בירושלים, לחלק פליירים וכו' 50ספירת מלאי בסוף השנה או יש קבוצה של  26 

 27 הן אוספות כסף באופן מקובץ ויש להן כסף בשביל מסיבת פורים, הצגת פורים וכו' וכו'. 
 28 

אם אני יכול להוסיף, גם מהמטה השני בנות הגיעו לבית של ראש המוסד בעפרה וחילקו לו חומר של  29 
 30 בתעמולה.אדלר ושאלו אותו למי הוא מצביע. זה גם בנות תלמידות שעסקו 

  31 
 32 :אלהשופט ארנון דר

 33 
לא, השאלה היא, הטענה פה היא כלפי העסקת בנות בתוך בית הספר. זה שמעסיקים אותן בחוץ אין  34 

 35 בעיה. 
 36 

 37 :משה בטיש
 38 

הן עושות את זה בזמנן החופשי כמובן. כמובן הן לא יוצאות משיעורים. אגב, אני לא חושב שהגיעו לשם  39 
נע, הן רק צריכות לשאול אם אתה בא להצביע ולמי הרבה בנות, ואגב זה לא עניין של תעמולה, הן לא צריכות לשכ 40 

אתה מצביע, זה הכול. אגב, בין היתר הייתה שם בת או נכדה של פעיל לצד השני והיא באה פשוט כדי להרוויח  41 
 42 כסף לשכבה, זה הכול. 

  43 
 44 :השופט ארנון דראל

 45 
 46 תודה. אדוני רוצה עוד משהו להוסיף? 

 47 
 48 :פנחס מיכאלי

 49 
 50 את מר משה בטיש... צה קודם כל לשאולאני רו

 51 
 52 :השופט ארנון דראל

 53 
 54 לא, שאלות רק אני שואל אם צריך. 

 55 

mailto:Slevi@knesset.gov.il
http://www.bechirot.gov.il/


 192/21תר"מ  –פרוטוקול הדיון    עדת הבחירות המרכזית לכנסת   ו

 

 7ך מתו 7עמוד 

  91950, القدس أورشليم, غوريون بن مجمع: العنوان 91950 ירושלים  ,גוריון-בן קריית דוד ,משכן הכנסת

 nesset.gov.ilSlevi@k: اإللكتروني البريدדוא"ל  02-5669855 :فاكس פקס, 02-6753407:هاتف טלפון

  www.bechirot.gov.il الموقعאתר האינטרנט 

 

 1 :פנחס מיכאלי
 2 

אוקיי. אני אומר, בהמשך למה שמר משה בטיש הזכיר, מן הידוע לי וממה שביררתי עם מר קרסנטי, לא  3 
במקום, אלא היה ברור מהשיחה מועד התחלת פעילות המטה השני בפועל והאם הם בפועל מתחילים לעבוד שם  4 

רק שהוצע לשני הצדדים, שנעשתה פנייה לשני הצדדים לשכור את המקום. אני רוצה רק להזכיר, ציין חברי  5 
ו' בחוזר המנכ"ל מתייחס, חל איסור כללי על שימוש במוסד -6-2שהכללים חלים על עובדי הוראה, אבל סעיף  6 

-6עובד הוראה לא יעשה' כך ולא אחרת, אבל סעיף א' עד ה' חלים על עובדי הוראה, נכון, 'סעיפים חינוך ולא רק  7 
 8 ו' מתייחס בפירוש לאיסור כללי על שימוש במוסד חינוך. -2
 9 

 10 :השופט ארנון דראל
 11 

 12 טוב.
 13 

 14 :פנחס מיכאלי
 15 

רק עוד הערה קצרה, במחילה, שתי מילים. לעניין הטענה על העסקת בנות. פנינו בעניין למנכ"ל המועצה,  16 
על פי דעתנו הוא  שאחר בדיקה חוזרת הוא ייתן הוראה.יום שישי, הוא מסר לנו כמו שהזכרתי כבר בהתחלה, ב 17 

לא הגיע לצד השני, אבל הוא ייתן הוראה למנוע את העסקת הבנות, לפי ייעוץ שהוא קיבל, כך שטענותינו אינן  18 
 19 מופרכות בעניין הזה. 

 20 
 21 :בועז ארזי
 22 

 23 זה לא מופיע בכתב העתירה, זו טענה חדשה לחלוטין. 
 24 

 25 :מיכאלי פנחס
 26 

נכון. זה הוזכר, זה לא טענה חדשה. אם היינו יודעים שזה מגיע היינו מציינים שזה הופסק ולכן אין טעם  27 
בזה. רק אני אציין שהוזכר שכביכול בהעסקת תלמידות אין שום בעיה, זה רק רצון להרוויח כסף או רק זה,  28 

 29 עובדות.הבנות ש  מהידוע לנו הטענה הזאת לא מופרכת כי יש לה השפעה מהותית על
 30 

 31 :השופט ארנון דראל
 32 

 33 טוב, תודה. תעצור רגע את ההקלטה, בבקשה. 
 34 

 35 )הפסקת הקלטה(.
 36 

 37 החלטה
 38 

 39 :השופט ארנון דראל
 40 

לאחר שיושב ראש ועדת הבחירות מציע לעותר שלא לעמוד על העתירה ולהתמקד במסע הבחירות בא  41 
 42 לא הוצאות. אדוני רוצה להתייחס? כוח העותר מודיע כי הוא מבקש למחוק את העתירה ללא צו ול

 43 
 44 :בועז ארזי 
 45 

 46 מסכים. 
 47 

 48 :השופט ארנון דראל
 49 

 50 מסכים. אז העתירה נמחקת ללא צו וללא הוצאות. 
 51 

 52 
 53 

 54 הישיבה ננעלה 
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