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ת פ ת  צ ר מ היה   ח

  

בהליכי , לילה ויו�, הענ� להנחותנו הדר,�האש ועמוד�הגשמת רצו� הבוחר היא עמוד"

עיקר זה של הגשמת רצו� הבוחר נוס, עצמו ונמס, הוא בהליכי . ואול� בכ, אי� די. חירותהב

יעילות , אשר נועדו להבטיח הגינות –ושמירה על הליכי� אלה , הבחירות הקבועי� בחוק

  " .חשיבות ראשונה במעלה נודעת לה בביצועו של העיקרו� –וטוהר 

  128) 2(ד נג"פ סאבק' נ מרעי 9912/א "רעהשופט חשי� ' כב

  

ידי החקיקה עליו להבטיח � על מנת שארגו� עובדי� יזכה בזכויות המוקנות לו על"

על מנת למלא את התנאי� הדמוקרטיי� . שתהיה אמיתית ולא פיקציה, דמוקרטיה

צרי, שיהיה תקנו� שיבטיח את כל עקרונות , הנדרשי�



  

לידי ביטוי בחיי� של יש צור, שהדמוקרטיה תבוא . א, אי� די בתקנו�, הדמוקרטיה

�ע "פד', מרכז השלטו� המקומי ואח –הסתדרות עובדי� מכבי " עמית" 30"4/ע נה"דבב מתו' דעת המיעוט ". הארגו

  .61כט 

  

  

  פתח דבר

  

, כפי שיפורט. לה בארגו� המורי� העל יסודיבבחירות המתקיימות בימי� א עניינה של תובענה זו הינו

, כגו0 דו מהותיאשר הוגדר בפסיקה של בית משפט נכבד זה , עסקינ� בגו0 מרכזי בחברה הישראלית

להנהגתו בניגוד לכל נורמה הוא בוחר לנהל את הבחירות , ואשר חר0 ביקורת קודמת של בית המשפט

סיקות קודמות של בית משפט נכבד זה כאל ארגו� המורי� מתייחס לפ .ציבורית המחייבת אותו

על מנת להשיג את , והוא נוטל לעצמו את החירות לשלוט בהליכי הבחירות ובניהול�, "המלצות בלבד"

  .המטרות הרצויות לעומדי� בראשו

  

  הצדדי� לתביעה

. עמותה רשומה העוסקת בי� היתר בטוהר המידות במגזר הציבורי, 1"היא תנועת אומ 1 התובעת .1

על פי יכולתה , בי� היתר, החברתי והמוסרי של מדינה נמדד, כי חוסנה הכלכלי עה מאמינההתנו

לשפר את איכות החיי� הציבורית ולפעול , לאכו0 חוק וסדר, לקיי� מערכות ממשל תקינות

חברי התנועה שואפי� לראות את מוסדותיה של  .לרווחת� ולקידומ� של כל תושביה ואזרחיה

הגינות ומנהל תקי� וכ� , יושר, על עקרונות של צדק ועליונות החוק מדינת ישראל מושתתי�

 .ללא מורא וללא משוא פני�, לאכיפת חוקי המדינה מחויבי�

 .� בארגו� המורי� הנוטלי� חלק בבחירותהינ� חברי 6"2 תובעי�ה .2

 .ארגו� המורי�הינה מועמדת לראשות הנהלת  3התובעת  .3

 .יפורט להל�אודותיו , הינו ארגו� המורי� 1הנתבע  .4

 .השני� האחרונות 17במהל'  1ר המכה� של הנהלת הנתבע "הינו היו 2הנתבע  .5

 .1הינה ועדת הבחירות המרכזית של הנתבע  3הנתבעת  .6

 .לענייני בחירות 1הינו הטריבונל הפנימי של הנתבע  4הנתבע  .7

 .המפקחת על הבחירות –השופטת פורת ' הינה כב 5הנתבעת  .8



 שנית� בפרשה דומהקע ופסק די� קוד� דברי ר

הלי' , חר0 מורכבותו. הלי' הבחירות לארגו� המורי� הינו הלי' מורכב הכולל מספר שלבי� .9

מה שמותיר לקונות רבות ושליטה של ראשי , הבחירות איננו מגובה בתקנוני� מפורטי� די הצור'

 .הארגו� בניהול ההלי'

בפסק דינו של , � לא רבלפני זמ, ובאוחובותיו ה, מעמדו, חשיבותו, של ארגו� המורי� התיאור ממצ .10

ארגו� ' פרידמ� נ 10�03�35567) מרכז(פ ה(בתובענה דומה נגד ארגו� המורי� , בית משפט

 ."פסק די� ארגו� המורי�: "להל� .)המורי�

, ובי� ההלי' הקוד� יד�בי� הנידו� ד הדמיו�ולאור , מפאת לוח הזמני� הקצר ודחיפות העתירה .11

, ד ארגו� המורי�"תיאור הדברי� כפי שהובאו על ידי בית המשפט בפסראוי להביא את תמצית 

 .נעבור לטענות התובעי� דנ�, לאחר מכ� .לצד מסקנותיו של בית המשפט הנכבד

למעט שינויי� ( הינו למעלה מכל מחלוקת, מתו' פסק הדי�, העובדתי שלהל�תיאור הנדמה כי  .12

 :)קלי� במספר החברי�

פוליטי הפועל לשיפור "א, איגוד מקצועי, תמניתארגו� המורי� הוא אגודה עו  )א(

    .מעמדו ותדמיתו של המורה במערכת החינו' העל יסודית בישראל

בכל זרמי , עובדי הוראה מכל רחבי האר1 47,000 –בארגו� המורי� חברי� כ 

    .הערבי בסמינרי� ובמכללות, הדתי, החינו' הממלכתי

ואלה , החברי� בארגו� המורי� בתי ספר בה� מלמדי� מורי� 1,200 "קיימי� כ 

 .מחוזות 16 –מחולקי� ל 

  .הכללי� החלי� על חבריו, מוסדותיו, לארגו� המורי� תקנו� הקובע את מטרותיו  )ב(

    .כמו כ� קיימי� נוהלי בחירות

    .שנה  50 "מדובר בנהלי� המתקיימי� מזה כ 

רות כמו ה� בנוהלי הבחיובשבע השני� האחרונות בוצעו שינויי� קלי� ה� בתקנו� 

הארכת , ISO:9001למשל הכפפת נוהלי העבודה של ארגו� המורי� לתו תק� 

 .הקדנציה של ההנהלה לארבע שני� במקו� שלוש ועוד

אחת לשלוש , לאחרונה כאמורהלי' הבחירות הוא הלי' מדורג שהתקיי� עד   )ג(

 :מורכב משלושה שלבי�שני� ו

חברי  47,000 "כ חרי�במסגרתו בו, לוועידה הארציתבחירות נציגי� : 'שלב א

 :להל�(נציגי�  650ארגו� המורי� את נציגיה� לוועידה הארצית המונה 

יש . הבחירות נעשות באופ� בו כל בית ספר בוחר מועמד מטעמו ").הצירי�"



באי� מינימו� , מינימו� של מורי� שנקבע בכל בית ספר לקבלת מועמד כציר

  .ר' בחירת ציריאוחדו בתי ספר שוני� על פי מפתח שנקבע לצו

ת הגו0 העליו� של חברי� שמהווי� א 53המונה , למועצת הארגו�בחירות : 'שלב ב

    ").חברי המועצה: "להל�(הצירי�  650נבחרי� על ידי ארגו� המורי� ו

ועדות  –בשלב זה נבחרי� ג� הגורמי� המכהני� בשאר מוסדות הארגו� כגו� 

בית די� " :להל�(� המורי� בית די� חברי� בארגו, אגודה פדגוגית, ביקורת

    .'וכו")  חברי�

ר "ומתוכ� בחירת יו, ")חברי ההנהלה: "להל�( הנהלת הארגו�בחירת : 'שלב ג

  .הנבחרי� על ידי חברי המועצה, הארגו�

לפקח אחר , שופט בדימוס, ימונה מפקח חיצונינקבע כי  1במסגרת הליכי� קודמי� נגד הנתבע  .13

 .יפות וטוהר הבחירותהלי, הבחירות כדי להבטיח את שק

בית המשפט . הצביע בית המשפט על הפגמי� החמורי� בהלי' הבחירות, בפסק די� ארגו� המורי� .14

, או מאמר דעה בלבד" אוביטר"אול� נדמה כי הערותיו אינ� , את הבחירות הקודמות לנמנע מלבט

ור על המתרה בנתבע שלא לחז" כרטיס צהוב"בחזקת , אלא מסקנות והנחיות שחובה לאמצ�

והנה נצבי� אנו לפני , לא עשו כל רוש� על הנתבעי�, דברי בית המשפט, ואול�. אות� מעשי�

. דווקא הקצינו את המחדלי�, כאשר השינויי� שנעשו, של הבחירות הקודמות" שידור חוזר"

 :וכ' כתב בית המשפט. אותה אדרת. אותה גברת

� שאירעו במהל, יובהר כבר עתה כי דעתי אינה נוחה מהליכי� ואירועי"

ואני סבור שיש מקו� לצפות שלקראת הבחירות הבאות שנקבעו , הבחירות

הארגו� ישנה ויגדיר מחדש את נהליו ואת אופ� התנהלותו כ, , 2014לשנת 

שיעמדו בכללי המשפט הציבורי והמנהלי וכל זאת לנוכח היותו גו. דו מהותי 

שירותי החינו, העל בעל תפקיד ציבורי משמעותי המשפיע באופ� ישיר על 

  ".בבתי הספר בסמינרי� ובמכללות באר�, יסודי

והגיע למסקנה כי מדובר בגו0 דו מהותי המחויב  1בית המשפט הרחיב בניתוח מעמדו של הנתבע  .15

 :וכ' נקבע. לכללי המשפט הציבורי

כדי להכריע בתובענה זו אבהיר תחילה מדוע לדעתי קימת חשיבות להכרעה " 

ות בארגו� המורי�  גו. דו מהותי על כל המשתמע מכ, בשאלה הא� יש לרא

  .  ומדוע יש לבחו� את התובענה לאור מסקנה זו

מרכז ארגו� המורי� כוח רב ה� בראיית , אל מול הבחירה החופשית לכאורה... 

המאבקי� המנוהלי� על ידו מול משרדי החינו, והאוצר בכל הנוגע לרפורמות 

ה� במוב� זה שהלכה למעשה , וצאותיה�בחינו, ובתנאי העסקת המורי� ות

בתחומו מהווה ארגו� המורי� מונופול שכ� מרבית� ככול� של המורי� בבתי 



 �הספר העל יסודיי� כמו ג� המרצי� בסמינרי� ובמחלקות ה� חברי� בארגו

המורי� ולא בהסתדרות המורי� שהוא הגו. הנוס. המאגד במסגרתו מורי� 

ארגו� המורי� ממומ� באמצעות דמי , כמו כ�.... מכלל מוסדות הלימוד באר�

 . אל. מורי� �50כ בו  שמשלמי� כל המורי� החברי�החבר 

בהתא� לכל האמור לעיל אני מגיע למסקנה כי ארגו� המורי� הוא גו. דו 

  ..מהותי במהותו

נפסק זה , ודוק. (ברי כי מדובר בגו. פרטי בעל תפקיד שהשלכותיו ציבוריות ..

הג� שהארגו� אינו גו. סטטוטורי הוא "� המורי� עצמו כי  מכבר בנוגע לארגו

זכאי� , וא. שהוא אוטונומי בבחירת מאפייני העתו� ותכניו, אינו גו. פרטי

�כי הוא יופעל בדר, העולה ע� עקרו� השוויו� , המממני� אותו, חברי הארגו

כמו ג� פסילה (וההגינות וכי ההחלטות המתקבלות לעניי� פסילה של מודעה 

" לא יסטו מתחו� הסבירות ולא יהיו נגועי� בשיקולי� זרי�) ב"ל מאמר וכיוש

ארגו� המורי� בבתי הספר העל יסודיי� ' שרה דרופמ� נ 013400/) ��י(א "ת(

 )).10.02.02פורס� בנבו (בסמינרי� ובמכללות 

ני סבור כי אופ� ניהול הבחירות קשור באופ� ישיר וברור לתכליותיה בענייננו א

הציבוריות של ארגו� המורי� שכ� בעצ� הבחירות נקבעת ההנהגה וההנהלה 

של הגו. שתקבע את העקרונות המטרות והדרכי� להשיג� כשבמרכז כל אלה 

 .עומד מעמד המורה ורמת החינו, האר�

� והתנהלות ארגו� המורי� במהל, במסגרת בחינת יישו� פסק הדי, לפיכ,

הבחירות יש  מחד גיסא למזער ככל הנית� פגיעה בהיבטי� הפרטיי� של 

ארגו� המורי� ומאיד, גיסא יש להחיל את כללי המשפט הציבורי ובה� החובה 

, החובה לכבד זכויות אד� וביניה� עקרו� השוויו� בכלל ובפרט, לפעול בסבירות

, החובה לפעול במידתיות, ל לבחור ולהיבחרהחובה לכבד את זכות היסוד ש

החובה לפעול בהתא� לערכי היסוד של משטר דמוקרטי וביניה� עקרונות של 

� .שקיפות וכללי מנהל תקי

  ):ההדגשה במקור(נהלי� ברורי� ומחייבי� ט התייחס לבעייתיות הקשורה בהיעדר בית המשפ .16

והגדרות פרוצות לא יכול להיות חולק כי מקו� בו אי� נהלי� ברורי� "

ההנהלה ומנהלי הבחירות יכולי� לפעול באופ� חופשי ושרירותי תו, ניגוד 

וזאת למרות נוכחותו של המפקח ואולי דווקא בשל העובדה , ענייני�

 �שכדבריו לא היה ביכולתו לפקח לבד על הבחירות והוא נעזר באנשי ארגו

  ".המורי�

  :וכ�

י� כל נוהל ברור בדבר ניהול חלק אני סבור כי העובדה שאי� לארגו� המור"

ואי� כל נהל ברור בדבר הגשת , מהליכי הבחירות בבתי הספר המאוחדי�

בקשות פסילה וערעורי� וג� אי� כל נוהל ברור בדבר התמודדות ע� בקשות 



הנובע , כמו ג� העובדה שהתאפשר כפל תפקידי� במקרי� מסוימי�, הפסילה

בעייתיות מסוימת שמ� הראוי לשקוד כל אלה יש בה� , ג� הוא מחסר בנהלי�

  ).ההדגשה לא במקור" (.על תיקונה בבחירות העתידות לבוא

  :בסו0 פסק הדי� והדגיש, וא� לא די בכ' בית המשפט חזר שוב

אכ� לא נית� להתעל� מהעובדה כי קיימת לקונה בתחומי� שוני� בכל הנוגע "

 �פסילות כפי שפורט להגדרת נהלי� בהליכי הבחירות ובבירור עתירות בעניי

אכ� אני סבור כי על ארגו� המורי� לעשות הלי, חשיבה פנימי ולבצע את . לעיל

השינויי� הנדרשי� כפי שעלה במסגרת ניהול תובענה זו בנקודות בה� היה 

 ".קושי בתפקוד הארגו� ואנשיו

תרו דברי בית המשפט נו .הנהלי� ישני�. הבחירות חדשות: בפועל, חר0 דברי� מפורשי� אלו .17

 . בית המשפט אמר את דברו והנתבעי� ממשיכי� בשלה� כאילו לא ארע דבר. כקול קורא במדבר

בית המשפט הצביע על לקונה בכל הקשור לנהלי� בכלל ולנהלי� בנוגע לבירור תלונות על ידי ועדת  .18

 :הבחירות

  

לאחר ששמעתי את העדויות בעניי� ועיינתי בפרוטוקולי� של ועדת "

לא ברורה לי שיטת העבודה של ארגו� המורי� בנושא זה של עדיי� , הבחירות

    . בירור וההכרעה בתלונות המוגשות לוועדת הבחירות

הנובע , ועולה חשש, בעניי� זה)  Lacuna0 0(אני סבור כי קיימת לאקונה 

להתנהלות ללא סדר וללא שקיפות בכל הנוגע , ממחסור בנהלי� ברורי�

� בעניי� זה של העוסקי� במלאכה ועל לעררי� ולפסילות ולעקרונות המנחי

    . כ, נאמר צדק צרי, לא רק שייעשה אלא ג� להראות

ככל .  כלומר עיננו הרואות שאי� כל דר, ברורה למעבר ולבחינת הקלפיות...

אי� תהלי, . מדובר בנהלי� למקרי� טכניי� פרוצדוראליי� בלבד, שיש

יה לשיקול דעתה מובנה ומסודר של בדיקה והדבר למעשה נחזה כנתו� ה

  ...קריסי ועוזרותיה הכפופות לארגו� המורי�' הבלעדי של הגב

מהאמור עולה כי לא קיי� למעשה נוהל ברור ומוסדר לנושא החשוב של 

  .הגשת בקשות פסילה וערעורי� בנושא הבחירות בקלפיות ברחבי האר�

 .בית המשפט הצביע על פגמי� בניהול הטריבונל הפנימי של ארגו� המורי� .19

דיוני� בנושאי הפסילות נערכו במסגרת ועדת הבחירות בה ישב בי� היתר מר 

על א. היותו מועמד בבחירות ועל , פסקל שלקח חלק פעיל בקבלת ההחלטות

כפי , א. הועבדה כי מונה מטע� בית די� חברי� להיות משקי. בלבד בוועדה

    .שיפורט בהמש,

 



ר "על ידי עובדי ארגו� המורי� המזוהי� ע� יו בית המשפט הבהיר כי אי� מקו� לניהול הבחירות .20

 :ההנהלה המכה�

התמונה המצטיירת והעולה מעדויות הצדדי� היא של ניהול חלק מהלי, "

כשאנשי� המזוהי� ע� ר� ארז ממלאי� תפקידי� , בחירות ללא נהלי� ברורי�

כפולי� ומשולשי� שלפחות למראית עי� אינ� מתיישבי� ע� ניהול בחירות 

, בכל המצופה מגו. בעל מאפייני� ציבוריי�, א דבק בו כל חשש לרבבתקי� של

המאגד מורי� שאמורי� לשמש דוגמא ומופת לכלל מוסדות הלימוד באר� 

 ".בבתי הספר העל תיכוניי� בסמינרי� ובמכללות

 

א' דגש מיוחד , תמעורבות� של עובדי הארגו� בבחירואת בית המשפט ביקר בחריפות , כאמור .21

מכיוו� שאותו .  מר אברה� פסקל –ר מכה� "בתו של בכיר הארגו� ויד ימינו של היונית� למעור

ראוי  –באותו תפקיד ובאותו ניגוד ענייני�  –מר פסקל עצמו נמצא א0 בבחירות דנ� באותו מעמד 

  :להביא את דברי בית המשפט אודותיו במלוא�

ירות שהיה מועמד בבח, לא נית� להתעל� מהעובדה כי בעוד שמר פסקל"

ישב בוועדת הבחירות ונחש. לכל , והיה והינו תומ, במועמד מר ארז

לא היה כל נציג , הפרוטוקולי� ולקח חלק פעיל בדיוני� בנוגע לבחירות

    ).למעט מר פרידמ�(מטע� כל מועמד אחר שהיה ככל שהיה 

 

ה� מנויי� , ע� זאת מאחר שחלק ממזכירי הסניפי� התמודדו בבחירות....

עולה חשש הנובע מפעילות� , ל ר� ארז ופעלו במסגרת הבחירותע� תומכיו ש

 .כאמור תחת כובעי� שוני� ומנוגדי�

מעמדו להתנהלותו של מר פסקל טענה נוספת שמעלי� המבקשי� נוגעת ....

לאחר בחינת הטענות והעדויות בעניי� אני סבור כי אכ� יש קושי ע� . ופועלו

הג� שאי� בחבישת כל אחד  2010ריבוי הכובעי� של  מר פסקל בבחירות 

לכאורה טע� מר פסקל כי הוא רק משקי. . פסול לכשעצמו, מהכובעי�

בפועל נראה כי מר פסקל . בוועדת הבחירות במסגרת תפקידו בארגו� המורי�

לא רק שהיה מתמודד בבחירות אלא לקח חלק פעיל ומשמעותי בניהול 

כפל . הבחירותהבחירות והיה יד ימינו של המפקח ואיש הביצוע של 

כשמר פסקל עצמו סבור כי אי� כל , )13.09.2011פרוטוקול (תפקידי� זה 

בעודו מתמודד , )16�21שורות  226' עמ 13.09.11פרוטוקול (בעייתיות בכ, 

ובהיותו , בהיותו באופ� מובהק ומוצהר אחד מאנשי ר� ארז, בעצמו בבחירות

של , נוחה לפחות יוצרי� תחושה לא, אחראי על הבחירות כדברי המפקח

�  .מראית עיי

  :המפקח בעדותו תיאר את מעמדו של מר פסקל כשאמר



זה מערכת שלמה שבראשה עומד אדו� פסקל שיושב פה שהוא היה אחראי "

  ". על ארגו� הבחירות

ייתר על כ� מעדותו של המפקח עולה כי הוא ראה במר פסקל הגור� המטפל 

�לה שנשאל המפקח בנוגע ובכל שא, בכל נושאי הבחירות מטע� הארגו

בי� א� בנושא דיוור , להתנהלות בשטח בי� א� בנושא הקלפיות בבתי הספר

פסילת הקלפיות כל הנושאי� , הערעורי�, דיוור דפי ההסבר, דפי התעמולה

שורות  64' ראה פרוטוקול עמ(מקט� ועד המהותי מפנה המפקח למר פסקל 

על העובדה שג� המפקח  כשנשאל מר פסקל ).11�13שורות  71' עמ, 20�21

ראה אותו כאחראי על הבחירות הוא טע� כי אינו אחראי על דברי המפקח וכי 

מה , ונת� שירותי משרד לוועדה, הוא היה משקי. בוועדת הבחירות בלבד

פרוטוקול (לוגיסטיי� , שבקשו ממנו לעשות הוא עשה ענייני� טכניי�

ולא השתת. בכל ) 19�21שורות  215' עמ, 1�8שורות  214' עמ 13.09.11

    ).22�24שורות  231' עמ 13.09.11פרוטוקול (הנושא של דיו� על פסילות 

ואול� עיו� בפרוטוקול ועדת הבחירות יוצר דווקא את הרוש� ההפו, 

ונראה כי ג� ) פ.לה" ד"נספח  27.1.10פרוטוקול ועד הבחירות מיו� (

תה למר פסקל בנושאי� אלה בדומה לנושאי� אחרי� כפי שפורט לעיל הי

  .מעורבות אקטיבית

כלומר ראש הארגו� האחראי בפועל על ארגו� הבחירות היו מר פסקל 

ה� היו אחראי� על ניהול הבחירות וכל זאת כאשר מר . ומזכירתו האישית

ר "פסקל עצמו מתמודד בבחירות ומהווה כאמור איש מובהק מטעמו של יו

  . ארגו� המורי� מר ארז

ר לעיל מעיד על התנהלות שיכולה לפחות למראית עיי� אני סבור כי כל האמו 

המייצג צד מסוי� ושלא נמנע , לעורר חשש כי מי שמועמד בעצמו בבחירות

יחד ע� זאת יובהר למניעת כל . ג� מלהביע זאת בפומבי יש לו יכולת השפעה

�על כ, שמצאתי , ספק כי אי� בדברי אלו כדי להצביע במישרי� או בעקיפי

הג� שאני רואה טע� לפג� . ההפ, הוא הנכו�, ר פסקלפסול אישי במ

אני סבור שמדובר בהתנהלות והשתרשות של , בהתנהלות ובנורמות האמורות

הליכי בחירות הנהוגי� בארגו� המורי� ככל הנראה מזה כחמישי� שנה 

, שאי� בה� כדי להעיד על מר פסקל שכל פעולותיו נעשו על פי התרשמותי

ולסיי� את תהלי, הבחירות ככל האפשר בצורה בתו� לב על מנת לקד� 

�  . הטובה והמהירה ביותר מטעמי� ענייני� של טובת הארגו

אופ� הפעולה בענייני הלי, הבחירות בארגו� המורי� שהושרש כנראה במש, 

  ".הגיעה העת לשנותו, שני�

, כבדבית המשפט מצא אמנ� כי יש לית� לערכאת השיפוט הפנימית של ארגו� המורי� מקו� נ .22

על ידי גורמי� , אול� הוא הבהיר כי הדבר מותנה בקיומו של הלי' שיפוטי נטול פניות

  :קבע בית המשפט וכ'. ג� דברי� אלו לא יושמו. שופטאובייקטיביי� בראשות 



" �ברי כי מקו� בו קיימי� בגופי� דו מהותיי� אלה טריבונלי� מעי

או , שחבריה�, ומסודרי�מוגדרי� ) כמו בית די� חברי� בענייננו(שיפוטיי� 

כמו ( ה� אנשי� נטרליי� בעלי הכשרה מתאימה, לפחות העומד בראש�

שיכריעו בענייני כשרות הליכי הבחירות הפנימיות )  שופט בדימוס

בית המשפט ימנע ככל , הרי שבהתא� להלכה, המתנהלות באותו הגו.

" .תיי�האפשר מלהתערב  בהליכי בחירה פנימיי� ג� במסגרת גופי� דו מהו

  .)ההדגשה לא במקור(

 

בי� , ואול� כפי שיפורט בהמש', בית המשפט סיכ� את פסק דינו במספר הוראות אופרטיביות .23

הא� מדובר בהמלצות בלבד או שמא בפסק די� : ניטשת מחלוקת רבתי �הצדדי� לתובענה דנ

נחת� בזו אשר . למותר לציי� כי הנתבעי� לא ערערו על פסק הדי�. כטענת התובעי� –מחייב 

 :הלשו�

  

יחד ע� . לנוכח כל האמור לעיל  אני סבור כי די� התובענה להידחות, לסיכו�

זאת אני סבור כי על ארגו� המורי� להגדיר באופ� ברור ומפורש נהלי� 

, שיפורסמו באופ� גלוי באתר האינטרנט ובמייל לכלל המורי�, מסודרי�

    :ושיכללו את הנושאי� הבאי�

  

רה בנוגע למועדי קיו� הבחירות ושיטת הבחירות כמו הפצת חומר הסב  .1

  .ג� פרסו� המתמודדי� בבחירות וחומרי� מטעמ�

והגדרת האנשי� , ועדת בחירות חיצונית, הגדרת מפקח על הבחירות  .2

שיפעלו לניהול הבחירות מטע� המפקח כ, שלא  יהיו  אלה אנשי 

  .די� בבחירותאו מתמוד/ו, עובדי ארגו� המורי�, הנהלת ארגו� המורי�

הגדרת מפתח חלוקת בתי הספר המתאחדי� ורשימה מוגדרת ידועה   .3

  .מראש ומפורסמת

קביעת נהלי� להגדרת אופ� ניהול הבחירות בקלפיות המוצבות בבתי   . 4

, אופ� שמירת המעטפות, ובכלל אלו מועדי בחירות מוגדרי�, הספר

  .מסירת והעברת המידע לוועדת הבחירות

דר, , מועדי הגשה, עילות לפסילה –הפסילות והערעורי�  הגדרת נושא  . 5

 �פרסו� וניהול על ידי אנשי� חיצוניי� שאינ� קשורי� ע� ארגו

  .המורי�

קיומו של בית די� פנימי וערכאת ערעור פנימית שבראש� יעמוד שופט   . 6

כאלו שאינ� נמני� על ) לפחות רוב�(בדימוס ושחברי בתי הדי� יהיו 

  .ארגו� המורי�



והכל במטרה לייצר מנגנו� ידוע מראש וידוע לכל וכ� מנגנו� המופעל ברובו על 

דבר שיוביל , ידי גורמי� החיצוניי� לארגו� המורי� ואנשי ההנהלה

ג� למראית , להתנהלות העומדת בכללי המנהל התקי� ובערכי הדמוקרטיה

�  .עיי

  

  

�  טענות התובעי� דנ

של הבחירות הקודמות חזרה על עצמה וכי הדברי� התובעי� דנ� טועני� כי המתכונת הפסולה  .24

 .א0 הוקצנו

כאשר הדברי� יודגמו על , טענות התובעי� כוללות טענות עקרוניות באשר לאופ� ניהול הבחירות .25

 .אירועי� קונקרטיי�על מקרי� ו

 :למסמכי� הבאי� שלהל� יפנו בי� היתרהטיעוני�  .26

 .קור הנורמטיבי הגבוה ביותר בארגו�תקנו� זה הוא המ. 'נספח א –תקנו� ארגו� המורי�  •

 . 'נספח ב –נוהל הבחירות  •

 .'נספח ג –נוהל בית הדי�  •

 :הטענות המרכזיות .27

 .הבחירות לתא הגמלאי�  .א

 .מועד ישיבת מועצת הארגו�  .ב

 .התערבות בכירי הארגו� ועובדיו בבחירות  .ג

 .המפקחת על הבחירות –התעלמות מהוראות השופטת   .ד

 .וני�בי� מועמדי� ש בשוויו�פגיעה   .ה

 .משאבי הארגו� לצור' תעמולת בחירותשימוש ב  .ו

 .הסתרת מידע ממתמודדי� וממצביעי�  .ז



  .היעדר לוח זמני� קובע לבחירות מראש  .ח

  .עיוותי די� בפסקי הדי� של בית הדי� הפנימי והטיה לטובת הנהלת הארגו� הנוכחית  .ט

 .כדי שוחד בחירות העולות –הטבות ייחודיות לחברי המועצה   .י

  

 הגמלאי�הבחירות לתא 

 .גמלאי� 8500בארגו� המורי� חברי� כ  .28

 .לתא גמלאי� ארצי משויכי�וחלק , לבתי ספר ומצביעי� בה� משויכי�חלק מהגמלאי�  .29

הינו גו0 ארצי מוגדר הזכאי לייצוג במוסדות הארגו� בהתא� למספר היחסי של " תא הגמלאי�" .30

 .הגמלאי� מבי� כלל חברי הארגו�

המורי� הפעילי� בקרב בניגוד לבחירות , ירות ארציותהבחירות לתא הגמלאי� הינ� בח .31

 .מתקיימות בבתי הספר ובסניפי�ש

נדרש להגיש  – הגמלאי�כל גמלאי המעוניי� להגיש מועמדות לתפקיד ציר מטע� תא , כמקובל .32

 .את מועמדותו מראש

ת זכותו ג� כל גמלאי שביקש לממש א –אלא שלא כמקובל ובניגוד לכל נורמה דמוקרטית  .33

 .יע נדרש להירש� מראש ולקבל אישור מהנהלת הארגו�להצב

 ו דווקאאשר מטבע הדברי� הינ� צעירי� ברוח� א' לא, חר0 העובדה שמדובר באלפי גמלאי� .34

 .שעה וחצי בלבדכלמש'  – ברמת ג� –נקבעו הבחירות למוקד אחד בלבד , בגופ�

בשעת בוקר  ג� לרמתיטריחו את עצמ� , כ' ציפו הנתבעי� כי הגמלאי� מכל רחבי האר1 .35

 .מוקדמת והכל רק בתנאי שנרשמו מראש

מנוגדת לכל הרגיל והמוכר לאזרחי , מת של מי שמבקש להצביעברי כי דרישה להרשמה מוקד  .36

 .דמוקרטיתמדינה 



איננו נובר בפרטי פרטי� של מודעות ותקנוני� בנושא בחירות אלא א� בכוונתו , אד� מ� השורה .37

ברירת המחדל של כל חבר היא כי הוא יזומ� להצביע באמצעות  .להתמודד או א� הוא בעל עניי�

 .ובהתא� לספר בוחרי�" הודעה לבוחר"

אי� מועד גלוי לקיו� הבחירות ובאופ� מקרי , אי� ספר בוחרי�, במקרה דנ� אי� הודעה לבוחר .38

גמלאי� הצביעו  8,500מתו' : ודוק .נרשמו ג� להצביע –רק אות� אלו שהגישו מועמדות כמעט 

 .גמלאי� בלבד 100כ 

עליל הפוגעת בזכות לבחור ולהיבחר וכבר התובעי� סבורי� כי מדובר בהוראה בלתי חוקתית ב .39

 :נאמר

כ, נאמר מאז ומתמיד . הדמוקרטיה היא אחד מעמודי התוו, של המדינה"

. זו מהות. ואי� זו מליצה בלבד. בפסיקה וכ, ג� נקבע לאחרונה בחוקי היסוד

א, המהות אינה . היא א. מסמלת את המהות. הכנסת היא חלק מ� המהות

דמוקרטיה אמיתית צריכה לחלחל מ� . מתחילה ואינה נגמרת בכנסת

. כמו גני�, ולהתקיי� ג� בתאי הגו., היושבת כמו כתר על הראש, הכנסת

בארגו� עובדי� : יש לטפח אותה בכל מוסד וארגו� הבנויי� על עקרו� הייצוג

  . כמו ברשות מקומית

כדי : בארגו� העובדי� היא פועל יוצא של עקרו� הייצוג הדמוקרטיה

צרי, שהוא יקיי� בחירות , שהארגו� יהיה נציג נאמ� של החברי� בו

�שכל החברי� בארגו� יהיו זכאי� להשתת. , תקופתיות למוסדות הארגו

וכ, אמר . וכ� שהמוסדות ייתנו די� וחשבו� בפני חברי הארגו�, בבחירות

ושלילת זכות ידי האיגוד �כלל עובדי המדינה עלייצוג " :השופט הלוי

שכ� בציבור בני חורי� , הבחירה מחלק מ� הציבור המיוצג ה� דבר והיפוכו

יהפ, ' ייצוג'הרי , א� לא תאמר כ�; אי� ייצוג ללא זכות בחירה

פרשת  –להל� (' זלוטניק ואח' נ' אברמוב ואח 535/67א "ע" (לאפוטרופסות

מטה הפעולה של ועדי  5�1/ע ש�"ראו ג� תב .392' בעמ, ])18[אברמוב 

  ]). 31[' ההסתדרות הכללית ואח –העובדי� במשרד האוצר 

שהמחוקק מצא , עד כדי כ, נודעת חשיבות לטוהר הבחירות בארגו� עובדי�

ראו . ג� על ארגוני עובדי�, לנכו� להחיל את חוק הבחירות לגופי� ציבוריי�

הדי� �בית' הסתדרות העובדי� הכללית החדשה נ �7029/95 "בג ."לחוק זה) ב(2סעי. 

  'הארצי לעבודה ואח

מ� הדי� היה להבהיר באופ� מפורש ובהבלטה כי מי  –א0 א� מדובר היה בהוראה חוקית  .40

סעיפי  י�הודעה דרמטית מסוג זה איננה יכולה להיות מבולעת ב. שמבקש להצביע נדרש להירש�

 .התראה כי מי שלא יירש� יאבד את זכותו לבחורתו' , עליה להיות מוכרזת בריש גלי. תקנו�



המצב המתואר יוצר אפליה בי� גמלאי� שהצבעת� מותנית בהרשמה מראש ובי� חברי ארגו�  .41

 . לחגיגה" לרכוש כרטיס כניסה"אחרי� הרשאי� להשתת0 בחגיגת הדמוקרטיה ג� מבלי 

, רמת ג�קצווי האר1 ל עליה� להטריח את עצמ� מכל) דווקא(עוד מופלי� הגמלאי� לרעה בכ' ש  .42

 .רשאי� להצביע ליד הבית –בשעה שחבריה� הצעירי� 

נמסר כי כל גמלאי רשאי לעזוב את  –יוער כי במהל' הדיו� בטריבונל הפנימי של ארגו� המורי�  .43

אלא שהנחיה זו מובלעת א0 היא בתו' הפרסו� בביטאו� , ולהצביע בבית ספר, תא הגמלאי�

צרי' לפנות  –כאשר נקבע כי מי שמבקש להצטר0 לבית הספר בו הוא לימד , ארגו� המורי�

. מועד סגירת ספר הבוחרי� לא צויי�. בבקשה מתאימה עד שבועיי� לפני סגירת ספר הבוחרי�

 .ר אינ� קיימי�יוער כי במקרי� רבי� בתי הספר בה� עבדו גמלאי� כב

וי� כי בה מצ" הודעה לבוחר"שגר לכל חבר היה עליה� ל, לו פעלו הנתבעי� בתו� לב ,מכל מקו� .44

 .כמוב� לא קרה, דבר זה. לביתו או בבית ספר סמו' ברמת ג� באפשרותו לבחור 

בדבר נהלי  כי נשלחו מכתבי� י נציג הארגו�"נטע� לראשונה עי הפנימ בטריבונלבמהל' הדיו�  .45

נציג הארגו� סירב לפרט מתי נשלחו מכתבי� אלו . במספר 8,500 –לכלל גמלאי הארגו�  עהההצב

. ה� לא קיבלו מכתב שכזה מעול� –לטענת הגמלאי� שתצהיריה� מצורפי� . ובאיזה אופ�

שנמסר לתובעי�  ב העתק המכתב"רצ. אזכור לאפשרות להצביע בבית ספרבמכתב א0 אי� כל 

  . 'ד מסומ� �בטריבונל הפנימי במהל, הדיו� 20.3.14ביו� 

 .'מסומ� ה –ב הפרסו� בביטאו� הארגו� "רצ

 :ראוי לעמוד בקצרה על המשמעות החמורה של חיוב מצביעי� להירש� מראש .46

 .מנגנו� הארגו� נחש0 לראשונה לזהות המצביעי� שנרשמו  .א

 .ראשי הארגו� יכולי� לוודא מראש כי בנמצא יש מספיק תומכי� שלה�  .ב

קל מאוד לזהות את המצביעי�  –מצביעי�  100קבוצה של כ כאשר עסקינ� ב  .ג

 .להיטיב עימ� ולהשפיע עליה� במקל או בגזר, לשכנע אות�, ולעמוד על טיב�

 .מ� הדי� היה לנקוט בכל אמצעי על מנת לעודד הצבעה ולא לדכא הצבעה  .ד

רבי� חוששי� מלהירש� ולפעול . רבי� אינ� מודעי� לצור' להירש� מראש  .ה

 .בגלוי



המודד לציר בוועידה  .מקומות במועצה 2מושבי� בוועידת הארגו� ו  73הגמלאי� הוקצו לתא  .47

 118גמלאי� ומכא� שמ� הדי� היה להקצות לה�  8500בארגו� חברי� . חברי ארגו� 72הינו 

היה על הנתבעי� , לתא הגמלאי� משויכי�ככל שרק מחצית מהגמלאי� . מושבי� בוועידה

 .מושבי� בלבד 59להקצות לה� 

לבתי ספר וחלק לתא הגמלאי� הרי שרק תא הגמלאי�  כי�ויימשבעוד שחלק מ� הגמלאי�  .48

 .שולח נציגי� למועצה

ר ההנהלה הנוכחי "על מנת שיו. חברי� 53במועצה . ר ההנהלה"המועצה היא הגו0 הבוחר את יו .49

. לותקו 53מתו'  35מחברי המועצה דהיינו ב  66%יוכל להיבחר לכהונה נוספת עליו לזכות ב 

ר "הקולות של תא הגמלאי� הינ� בעלי כושר השפעה משמעותי על זהות יו 2בנסיבות אלו 

 .הנהלת הארגו� הבא

אשר האפשרות לבחור ולהיבחר אליו , �"כ' הוק� למעשה תא שדבר קיומו שמור ליודעי ח .50

 .קולות מכריעי� במועצה 2מוגבלת ורק מי ששולט ברזי הבחירות יכול לרכוש לעצמו 

כי זכותו של כל חבר לבחור ולהבחר ללא כל תנאי  מצוי� 11.1בסעי0 , )'נספח א(הארגו�  בתקנו� .51

 .או הרשמה מוקדמת

 הנהוגותד ארגו� המורי� צויי� כי יש להחיל על הבחירות בארגו� נורמות הדומות לאלו "בפס .52

ת בכל הרשויות בישראל לרבות הרשויו. רשויות המקומיותהבבחירות לגופי� אחרי� כדוגמת 

 .צבעההדמת כתנאי לוקהמקומיות והכנסת אי� דרישה להרשמה מ

. 5.1סעי0 . הוא כפו0 לתקנו� וכי התקנו� גובר עליוכי . 1.1קובע בסעי0 ) 'נספח ב(נוהל הבחירות  .53

בתקנו� אי� כל אזכור לצור' . לנוהל מציי� כי כל חבר רשאי לבחור ולהבחר ללא כל תנאי

גמלאי� אי� תא הבבחירות ל ספציפית י�העוסק 5.8ו  5.1.3 ג� בסעיפי� .בהרשמה המוקדמת

 .דרישה להרשמה מוקדמת

בדבר הצור'  ההחלטהבמהל' הדיו� בטריבונל הפנימי סירב נציג הארגו� לפרט מתי התקבלה  .54

  .'וכו מעוגנתהיכ� ההחלטה , מי קיבל את ההחלטה. בהרשמה מוקדמת

דליה בלומנפלד ' הגב. הבוחרי�מועמדי� אשר הגישו את מועמדות� לא קיבלו את רשימת  .55

מר שאול . מתארת כי חר0 פניותיה הרבות היא לא קיבלה את רשימת הבוחרי� ,ב"שתצהירה רצ

: ודוק. א0 הוא מועמד לתא הגמלאי� קיבל רשימה חלקית בלבד ,ב"שתצהירו רצ ,אליאס

חריפה ביקורת מתח אשר בית המשפט , המוציא והמביא בניהול הבחירות היה מר אברה� פסקל

נראה  בנסיבות אלה  .מר פסקל התמודד בעצמו על מקו� בתא הגמלאי�. בבחירות מעורבותועל 



א0 הוא גמלאי שהתמודד בבחירות  –הבא  הוא הדבר לגבי מר אורי .כי אי� מדובר ביד המקרה

 .ולא קיבל את רשימת הבוחרי� שנרשמו

את העתקי טפסי , הבחירות תאת תוצאו, מר אליאס ביקש לקבל את פרוטוקול ועדת הבחירות .56

א' בקשתו  "את רשימות בעלי זכות הבחירה ואת ההחלטות הנוגעות לספירת הקולות , ההצבעה

 .נדחתה

ללא פרגוד המסתיר את  מתארי� כיצד הבחירות התנהלו ,בלומנפלד' מר אליאס והגב, מר הבא .57

ללא , נות מראשרשימות מסומ, תו' התערבות בוטה של בכירי� בארגו�, ללא פרטיות, הקלפי

ללא ספירה של הקולות על ידי ועדת הקלפי  –חתימת ועדת הקלפי על גבי המעטפות ומעל הכל 

 .כנדרש

ספירת הקולות נעשתה על ידי גורמי� זרי� ללא נוכחות חברי ועדת הקלפי ותו' מעורבות של מר  .58

בוועדת משקי0 , הארגו� והמנהל תחו� אברה� פסקל אשר מחזיק במספר כובעי� ובה� מנהל

אול�  ,על מעורבותו של מר פסקל נמתחה כאמור ביקורת. מועמד בתא הגמלאי� ועוד, הבחירות

 .חר0 זאת הוא מעורב א0 בבחירות דנ� וביתר שאת

הבחירות ניסה למנוע ממנו להצביע בטענה כי שעת ועדת מר אליאס מתאר בתצהירו כיצד מזכיר  .59

ראוי לציי� כי . זכיר על הארכת זמ� ההצבעהאול� מיד לאחר מכ� הודיע המ, ההצבעה הסתיימה

הוא עדיי� יכול לסכ� ע� מועמדי� אחרי� על , כל עוד מועמד לא שלשל את מעטפתו לקלפי

אי� לו עוד אפשרות לגמול למועמדי� אחרי� , אול� משעה שהוא כבר הצביע, הצבעה הדדית

 . באמצעות הצבעה נגדית

ינ� מכירי� זה את זה אול� מצביעי� כאיש אחד זה המועמדי� אכי ניכר היה , לדברי המצהירי� .60

 .בעד זה

, עובדי הארגו�, ר המכה�"באופ� לא מקרי שני נציגי הגמלאי� למועצה הינ� מקורביו של היו .61

הרי  –בהתא� להשוואה ע� מערכת הבחירות לרשויות המקומיות : ודוק. ממנו שכר המקבלי�

הדי� איננו . ב לצאת לחופשה ללא תשלו�שעובד רשות מקומית המבקש להתמודד בבחירות חיי

 .מאפשר לאד� לשמש בה בעת כעובד וכנבחר באותה רשות

 .המצהירי� וערריה� לא נדונו כדבעי כפי שיפורט להל� ערעורי .62

� מועד ישיבת מועצת הארגו

. מבעוד מועד ברורי�אחד העקרונות החשובי� בבחירות דמוקרטיות וגלויות הוא קביעת כללי�  .63

 .ד ארגו� המורי�"בית המשפט בפסעמד על כ' 



 .חלק ממער' הכללי� הינו לוח זמני� המפורס� מראש .64

האחד הינו ועידת הארגו� והשני הינו : בבחירות דנ� צפויי� להתקיי� שני אירועי� מרכזיי� .65

 .ה/ר הארגו� החדש"ישיבת מועצת הארגו� בה צפוי להיבחר יו

כ' למשל לא נקבעו . את המועדי� השוני�עובר לבחירות לא פורס� לוח זמני� מפורט הכולל  .66

בבחירות לכנסת ולרשויות , כידוע. מועדי� להכרעה בעררי� ובערעורי� כחלק משלבי הבחירות

, המקומיות נקבעי� מועדי� המחייבי� א0 את בתי המשפט לחרו1 די� תו' כדי מרוצת הזמ�

י רשימת בוחרי� הוא הדבר לגב. די זמ� להשיג על ההחלטות למעונייני�באופ� שיוותר 

המפורסמת רק לאחר סיו� מועמדי� ימת שר. תו� שלב הערעורי�לאחר המפורסמת א' ורק 

 .בזה וכיוצא1 נגד ועדת הבחירות "העתירות לבג

 .לא נקבעו מראש מסוימי�במקרה דנ� מועדי�  .67

לאחר סיו� הבחירות בסניפי� פורס� כי ועידת הארגו� תתקיי� באול� סמו' לשדה התעופה ב�  .68

 .4.4.14ריו� ביו� ה גו

הוועידה הקודמת קוצרה ליו� אחד ואילו לוועידה . בעבר ועידות הארגו� נמשכו מספר ימי� .69

 .הנוכחית הוקצו מספר שעות בלבד

היא המוסמכת לקבוע את תקנוני הארגו� וא0 את הנהלי� . הוועידה הינה הפרלמנט של הארגו� .70

 .הנוגעי� לישיבת המועצה

 .ות לסדר במהל' הוועידהכל ציר רשאי להעלות הצע .71

 .יו� מנעילת הוועידה 21לתקנו� קובע כי המועצה תתכנס בתו'  30סעי0  .72

הוועידה מתקיימת . נקבעה ישיבת המועצה לאותו יו� בו נקבעה הוועידה, במקרה דנ�, והנה .73

 .בלב תל אביבמיד לאחר מכ� באזור שדה התעופה ואילו המועצה אמורה להתכנס 

מבקשות כ' הוגשו א0 הצעות לסדר ה. מועצהלהשפיע על התנהלות ה דיוני הוועידה עשויי� .74

בייחוד על רקע , לא נית� לחזות מראש באיזו שעה תנעל הועידה. לחולל שינויי� מידיי� במועצה

 .קיצור מש' הוועידה לפחות מיו� אחד

א בכדי ל. הקובעת תלות בי� מועד נעילת הוועידה ובי� כינוס המועצה איננה מקרית �לשו� התקנו .75

 .מיו� נעילת הוועידה מסוי�נקבע כי מועד כינוס המועצה הינו תו' פרק זמ� 



מתו' , ואת המועצה הוועידהמבוקש לקיי� את , בחבלי אר1 שוני�, התוצאה היא כי באותו יו� .76

שלא לומר מתו' רצו� , כי לא תתקבלנה כל החלטות הנוגעות למועצה" ברוח הקודש"חיזיו� 

לפני יישומ� או למנוע מחלק מחברי  ההחלטותאת האפשרות להשיג על  למנוע מצירי הוועידה

 .המועצה להגיע לישיבת המועצה

 !פשוטו כמשמעו במחט0מדובר  .77

הוזמנה , תחת להשיב לפניה. פנתה בנושא אל ועדת הבחירות ואל העומדת בראשה 1התובעת  .78

כל כי ר בהזמנה נקבע בארגו� המורי� כאש –ועדה מדרג שני  –התובעת לדיו� בוועדת ערעורי� 

', ז', וההזמנה לדיו� מסומנות ו 1ב פניית התובעת "רצ. טענות התובעת יישמעו בדיו� זה

 .בהתאמה

בטענה כי הוגש ערר דומה על , סירב בית הדי� לדו� בנושא, כאשר התייצבה התובעת לדיו�, ואול� .79

 . ענת שניידר' ידי הגב

כ התובעת בקשו לקיי� א0 את "וב, שניידר' הגב .30.3.14נקבע ליו�  1הדיו� בערעור התובעת  .80

בסופו של יו� הנושא לא . תו' הדגשה כי לוח הזמני� דוחק, הדיו� בנושא מועד הוועידה והמועצה

 .זה תובענהוא0 פסק הדי� שבנושאי� שכ� נדונו טר� התקבל עד הגשת , נדו�

 ב העתק מסומ� "רצ –נדחתה  –שניידר כי הדיו� יוקד� ' בקשת הגב .81

טר� החל כלל הדיו� בנושא מועד הוועידה  – 31.3.14 –זו  תובענהמצא כי נכו� ליו� הגשת נ .82

ראוי לזכור כי . ברי כי מדובר בניסיו� לסכל השגה על החלטות אלו בפני גור� חיצוני. והמועצה

תקנו� הארגו� . לדיו� באישו� לילה מתכנסי�א0 שופטי בית המשפט העליו� , בנסיבות המתאימות

 .כי בית הדי� ידו� בהקד� האפשריקובע 

התובעי� כי בית הדי� מתמהמה במכוו� על מנת להגיע אל ערב הוועידה  סבורי�, בנסיבות אלו .83

 .ממש ולסכל כל אפשרות לפנות לערכאה חיצונית

נקבע הדיו� במועצה לבית מלו� , העולה עד כדי חשש לשוחד בחירות, ראוי לציי� כי באופ� תמוה .84

זאת בשעה שהדעת נותנת כי לו חפצו המארגני� לאפשר לחברי , כולל לינהיוקרתי בתל אביב 

מ� הדי� היה לקיי� את כינוס המועצה במועד נפרד ולמצער , המועצה להשתת0 בדיו� במועצה

 .וועידהבאותו אול� ובאותו מקו� בו מתכנסת הוועידה שהרי כל חברי המועצה הינ� א0 חברי 

של חברי המועצה  השתתפות�ה� עשוי להפיק תועלת מסיכול ר המכ"עיו� בתקנו� מלמד כי היו  .85

ברצותו הוא : נוקט בלשו� מתחכמת, לתקנו� שהינו סעי0 פרסונאלי גרידא 48שכ� סעי0 , בדיו�



מכל חברי הוועדה וברצותו  66%ספת להשיג רוב של ר המבקש להיבחר לכהונה נו"על היו קובע כי

 .�נוכחיהמ 66%הוא קובע כי דרוש לו רוב של 

המועצה  ממשתתפי 66%ר המכה� ברוב של "ככל שבסיבוב ההצבעה הראשו� לא יזכה היו: ודוק .86

שעת נעילת הוועידה . מחברי המועצה 66%ר לזכות ברוב של "ייפתח סיבוב נוס0 בו יהא על היו

 , המבקשי� לשנות את שיטת הבחירות, ר"הצעות מטע� מתנגדי היוהדיו� ב. 16:30נקבעה לשעה 

תגרור דחיה של הדיו� בנושאי� החשובי�  16:30כ' שנעילת הוועידה בשעה  "היו�  נקבע לסו0

ומדוע לא נית� יהיה . כ' בדיוק יונצח השלטו�. עד לוועידה הבאה –שוחרי שינוי השיטה ל

אשר , "חייבי� למהר לישיבת המועצה, ירהאי� בר"מאחר ש? להמשי' ולדו� ג� בנושאי� אלה

 .בתל אביב 18:00הנהלה לשעה נקבעה כאמור על ידי אותה 

שניידר את מחאתה ' המפקחת על הבחירות הביעה באוזני הגב, השופטת' א0 כב :ראוי להדגיש .87

 .ובי� המועצה הוועידהעל הרצ0 הכפוי בי� 

נמצאת בעמדת מיעוט וכי היא ) השופטת(כי היא עצמה , שניידר' כבוד השופטת ציינה באוזני הגב .88

 .והיא א0 מקווה שכ' ייעשה, לדיו� בערכאה חיצונית סבורה שיש להביא את הדברי�

� בית הדי

 ". בית די� חברי�: "בארגו� קיי� טריבונל פנימי קבוע .89

 .ראשונה בשלושה ובערכאה שניה בחמישה כערכאההתקנו� קובע כי בית די� החברי� ידו�  .90

רכאה שניה אשר ד� ה� בערכאה ראשונה וה� בע, בענייני בחירות פועל בית די� לעררי בחירות .91

 . בשלושה בלבד

בראש בית הדי� צרי' לעמוד שופט , וא0 בהתא� ללשו� התקנו� ,לפסק די� ארגו� המורי�בהתא�  .92

 .בפועל הדיוני� מתקיימי� בשלושה ללא שופט. בדימוס

בית הדי� . כלפי העוררי� והמערערי� אינקוויזיטוריתבית הדי� נוקט גישה מחמירה שלא לומר  .93

משפטיות ולשאלות שיהוי תו' התעלמות מפערי הכוחות והפרשי  לשאלות מיחס חשיבות מופרזת

התפורה " חליפה בהזמנה"אשר לדיד� התקנו� הוא בגדר , מבית" שועלי הבחירות"הידע בי� 

אשר התקנו� הינו לדיד� בגד חדש אשר ה� טר� , ובי� מורי� תמימי�, מידותיה�בדיוק לפי 

 .התוודעו לסגולותיו



מכתב תלונה , כ' למשל. ת הדי� פועלי� ללא נהלי� ברורי� כאוות נפש�ועדת הבחירות ובי .94

זימו� לערעור או להיוותר , זימו� לערר, המנוסח בשפה פשוטה יכול לקבל תשובה ממזכיר הוועדה

 .ללא תשובה ללא כל יד מכוונת

. רעורדבר וחצי דבר בנוגע לזכות ע, בית הדי� איננו מקפיד לציי� בסיו� פסקי דינו: זאת ועוד .95

וזאת חר0 " זהו פסק די� סופי שאינו נית� לערעור"א0 נמסרה לעורר הודעה כי בחלק מ� המקרי� 

 ).ראו נספחי� לתצהירו של מר אליאס( .הזכות המוקנית לערער

חר0 ריבוי הכובעי� וחר0 הביקורת שבית המשפט , בית הדי� מזמ� לדיוניו את מר אבי פסקל .96

מכהנת כשופטת בבית  –מקרי� מסוימי� מתמודדת בבחירות ב .כמפורט לעיל מעורבותומתח על 

 .ממש כ'. מולה. הדי� ודנה בענייני� של חברי� שהתמודדו

 שימוש במשאבי הארגו� לצרכי תעמולת בחירות אסורה

ציבוריות המקובלות ברשויות אחרות  נורמותבית המשפט חייב את ארגו� המורי� לאמ1 , כאמור .97

 :כדוגמת רשויות מקומיות

י סבור כי בכל הנוגע להלי, בחירות במסגרת ארגו� המורי� יהיה זה אנ"

�ללמוד את אמות המידה ונורמות ההתנהגות וההתנהלות , מתאי� ונכו

אני סבור כי יש . ממקרי� של בחירות ברשויות המנהליות כרשות מקומית

באמות המידה שנקבעו בחוק ובפסיקה  לעניי� בחירות ברשויות ציבוריות כדי 

ל הנוגע לפעולות ר ג� את נורמת ההתנהלות בגופי� הדו מהותיי� בכליצו

�  ).פסק די� ארגו� המורי�" (.הציבוריות שלה

בי� המועמדי� ואיסור מוחלט על שימוש  שוויו�אחת הנורמות המקובלות בבחירות הינה  .98

 .של מועמד זה או אחר מועמדותולצרכי קידו�  הציבוריבמשאבי הגו0 

 21/19מ "השופט רובינשטיי� בתר, עדת הבחירות המרכזיתר ו"כ' למשל קבע יו .99

, א לחוק דרכי תעמולה הקובע2סעי. , כאמור, נקודת המוצא לדיו� בבקשה היא

בכספי� של גו. מבוקר , בקשר ע� תעמולת כחירות, 5לא ייעשה שימוש :כי

 או... לחוק מבקר המדינה 9של סעי. ) 9(ו6) 4). (3(, )2(, )1(כמשמעותו בפסקאות 

ולא ייעשה , תאגיד שהממשלה או רשות מקומית משתתפת בהנהלתו או בהונו

שימוש כאמור במקרקעי� או מטלטלי� המוחזקי� למעשה על ידי גו. או תאגיד 

בשונה (הימי� שלפני יו� הבחירות  90איסור זה חל א. מחו� לתקופת  5...כזה

א 17ו6 �17 לפי סעיפי(והפרתו היא עבירה פלילית ) מאיסורי� אחרי� בחוק

חירות שויוניות בתכליתו של איסור זה היא להבטיח ). לחוק דרכי תעמולה

 �לתי הוג� למועמד אשר בטר� הבחירות נמצא בעמדת בוחופשיות ולמנוע יתרו



5האיסור  :כפי שהטעימה השופטת פרוקצ7יה; כוח ביחס למשאבי הציבור

משמעות מהותית  לעשות שימוש כנכסי הציבור לצור, תעמולת בהירות הוא בעל

, חירות ושוויו� הלי, הבחירותבורבת חשיבות להגנה על כללי היסוד של חופש 

הוא מבטא את רעיו� היסוד כי . שלה� מימד חוקתי במשטר דמוקרטי

לשוויו� , בי� היתר ,ככל האפשר, התמודדות בבחירות חופשיות צריכה לחתור

מת� אפשרות . ודדי�שיוכטחו לכל המתמ ,האמצעיי� ויכולת הנגישות לבוחר

אליה� יש לו נגישות מיוחדה , למתמודד בבחירות לעשות שימוש כנכסי ציבור

פוגע פגיעה ממשית כער, השוויו� , מכוח התפקיד אותו הוא ממלא בפועל

המכה� במשרה שלטונית עובר  ,בהפלותו לטובה את המתחרה, בבחירות

ש בנכסי ציבור למטרת פ� נוס. של האיסור נובע מהצור, למנוע שימו. לבחירות

שלא לשמו נועדו נכסי� אלה שבידי הרשות , קידו� עניינו האישי של מתמודד

מ5נז ראש העיר , פיינשטיי� נ7 מלול 2/19ראו תר5מ (מלכתחילה5 

 ").7פסקה , )8.11.09(רחובות

, ואל� במקרה דנ�. דברי� ברוח זה נקבעו א0 בעשרות החלטות של ועדת הבחירות המרכזית  .100

בגנות כ' למשל פרס� הנתבע דברי� . הארגו� הפ' את  מטה ארגו� המורי� לשופרו האישיר "יו

 'ט מסומ�ב העתק "רצ –מתחריו באתר האינטרנט הרשמי של הארגו� 

נתבע זה לחדול משימוש באתר עתירה לועדת הבחירות אשר הורתה לבעניי� זה הוגשה  .101

 .האינטרנט לצרכיו

נציג הארגו� בדיו� לפעול  –קשו השופטי� ממר פסקל ב, הדיו� בערעור התובעת במהל'ג�  .102

 רעמוד הבית באת, ואול� א0 עתה, למניעת שימוש באתר האינטרנט לצרו' קידומו של מר ארז

 .ר"האינטרנט של ארגו� המורי� מוקדש כולו לתעמולת היו

ב ובחזית האתר מככ, מוקדשות לפעילותו של מר ארז" החדשותמבזקי "מכותרות  80%כ' למשל  .103

 .'ב תדפיס מאתר הארגו� מסומ� י"רצ .מכתב מטעמו

ר הארגו� מנוגדת לכל נורמה "והפיכת אתר הבית לבימה הפרטית של יו בשוויו�פגיעה קשה זו  .104

 .א' אי� פוצה פה ומצפצ0. הכל גלוי לכל. ציבורית

 התעלמות מפסק די� ארגו� המורי�

 . ניהול הבחירות בארגו� ראשית תובענה זו הובאו קביעות בית המשפט בעניי� אופ�ב .105

 .הנתבעי� לא פעלו בהתא� והפרו ברגל גסה את כל הוראות בית המשפט כמפורט להל� .106



 .מר אבי פסקל ממשי' לכה� בכל הכובעי� שנאסר עליו להחזיק בה� במקביל  .א

 .סדרי די� ברורי� ונהלי� שקופי�, לוחות זמני�, לא נקבעו כללי� ברורי�  .ב

בהקשר זה ראוי לציי� כי מר . ארגו� ועובדיו בבחירותלא נמנעה מעורבות של בכירי ה  .ג

השופטת פורת ' וכב, הוגשה תלונה בנושא. פסקל נכח במספר סניפי� בעת ההצבעה

אשר מונתה על ידי ההנהלה , ועדת הבחירות, ואול�, וותה את דעתה כי הדבר אסורחי

ה ג� כ' הלכה למעשה הופר. ביטלה את החלטת השופטת, לטת על ידי מר ארזנשה

מפקח אשר נאל1 לקבל את עמדת . ההוראה בדבר העמדת שופט כמפקח על הבחירות

 .הופ' כסות וחותמת גומי –המפוקחי� על ידו 

 :השופטת כתבה בעניי� זה למתלונ� כדלקמ�  .ד

 ,למר ויינברג שלום רב"

  

, בניגוד לדעתי, רוב חברי הוועדה קבעו: בתשובה למכתבך אלי הנני להבהיר 

, ולמר אוחיון להיות נוכחים באסיפות הסניפיות אבי פסקל  שיש להתיר למר

הותרה , וכיוון שלפי נוהל הבחירות המאוחד רוב חברי הוועדה הוא הקובע

אולם מר פסקל החליט לאמץ את דעת המעוט שלי , עקרונית השתתפותם

  .ל ואכן פסקה נוכחותו בהן"והודיעני כי לפיה יימנע מהשתתפות בישיבות הנ

  ,בברכהבכבוד רב ו

  .עדינה פורת

  

השופטת את מורת רוחה על כ' שהיא בדעת מיעוט בוועדת ' בעניי� זה הביעה כב  .ה

  .ממש כ'. הבחירות

 . ראש בית הדי� הפנימיכלא מונה שופט בדימוס , בניגוד לקביעת בית המשפט  .ו

 .וויוני כנדרשהבחירות לא פורס� באופ� גלוי וש המידע מטע� ועדת  .ז

 .0 חיצוני אלא נותרה כגו0 פנימי ותלויועדת הבחירות איננה גו  .ח

  מיצוי הליכי�

 .הבחירות ואל העומדת בראשה במכתב אל ועדת פנתה 1התובעת  .107



התקבלה החלטה לפיה כל טענות  , י�וכפועל יוצא מהיעדר נהלי� ברור, תחת להשיב למכתב .108

 .יידונו בדיו� הערעור אליה היא זומנה 1התובעת 

כאשר לא  1הדי� שלא לדו� אלא במקצת טענות התובעת  חר0 זאת במהל' הדיו� החליט בית .109

על מנת , קי התובעת באשר לצור' בדיו� דחו0וכאשר כל נימו, יו� ביתר הטענותנקבע מועד לד

 .נדחו בהינ0 יד, הוועידה ואת המועצהלדחות את 

 .ת הבחירותדכ וע"ת ע� בחידובית הדי� נועד בי, יוער כי בניגוד לכל נורמה משפטית .110

 .� דיו� לא נמסרה החלטהשאי� בה� התקייג� בנו .111

הערר נידו� שלא בפניו לאחר . הגיש ערר, ב"מר שאול אליאס שתצהירו רצ, באחד המקרי� .112

שדנה השופטת עיו� בפסק הדי� מגלה כי . לדיו� שהודיע כי הוא חולה ואינו יכול להגיע

ה מול מר חנה ספיר אשר רק זמ� קצר קוד� לכ� התמודדה בעצמ' הייתה הגבבעניינו 

אותה שופטת ג� קיבלה החלטה המסרבת לדו� שנית בטענותיו של מר אליאס  .אליאס

העתק הפניה וההחלטה מצורפי�  "וציינה בהחלטתה כי לא נית� לערער על פסק הדי�

  .לתצהירו של מר אליאס

התנאי� לשמירת מעמד הבכורה לטריבונל הפנימי הינו קיו� הלי' הוג� כי אחד יוער  .113

. בראש ההרכביביות אשר אמורה לבוא לידי ביטוי בהעמדת שופט טל אובייקושמירה ע

ת דחופות יומנע מלדו� בסוגדה כי בית הדי� נולאור העוב, ה אלומשלא נשמרו אמות מיד

 .משפט נכבד זהלא נותר אלא לעתור לבית , אחרות ולהכריע בסוגיות

 .ה ולהורות כמפורט להל�כ� יתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע דיו� דחו0 בתובענ לאשר ע .114

 הסעד המבוקש

 :או לחלופי�/והכל ביחד ו, בית המשפט יתבקש לית� את הסעדי� שלהל� .115

 .להצהיר כי הנתבעי� לא מילאו אחר הוראות בית המשפט בפסק די� ארגו� המורי�  .א

להורות על ביטול הבחירות לאור הפגמי� שנפלו בניהול� ולקיי� בחירות חדשות לאחר   .ב

 .ד ארגו� המורי�"בית המשפט כפי שנקבעו בפסיישו� הוראות 



בייחוד לאור הדרישה להרשמה מוקדמת , להצהיר כי הבחירות לתא הגמלאי� בטלות  .ג

כפועל יוצא יתבקש בית המשפט הנכבד להורות על קיו� בחירות חדשות . של מצביעי�

 .לתא הגמלאי�

י� א� בארגו� ב, להורות על דחיית ועידת הארגו� עד לאחר קיו� הבחירות החדשות  .ד

 .לבדבכלל ובי� א� בתא הגמלאי� ב

להצהיר כי קיו� ישיבת מועצת הארגו� בסמיכות רבה לוועידת הארגו� הינו פסול   .ה

 .וכפועל יוצא להורות על קיו� ישיבת המועצה במועד אחר, מעיקרו

 .בית הדי� הפנימי פעל שלא כדי� בהיעדר שופט בראשולהצהיר כי   .ו

 .בשוויו�בדי� בשכר בניהול הבחירות פגעה באופ� יסודי להצהיר כי מעורבות� של עו  .ז

 .העניי�לית� כל סעד אחר כפי שבית המשפט הנכבד ימצא לצודק ולנכו� בנסיבות   .ח

בהוצאות תובענה , יחד ולחוד, מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבי�, כמו כ�  .ט

  .ד"ט עו"זו ובשכ

 

בנסיבות אלו יתבקש בית המשפט . הקצר  לאור לוח הזמני�, עתירה זו מוגשת באופ� בהול .116

לגיבוי הפ� נוספי� תובעי� להשלי� את טיעוניה� המשפטיי� ולהגיש תצהירי� לאפשר ל

 .העובדתי במידת הצור'

תו' קביעת מועד בהול , אשר על כ� יתבקש בית המשפט הנכבד לזמ� את הנתבעי� לדי�

  .לדיו� ולהורות כמבוקש
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 .של תובענה זו הינו בבחירות לארגו� המורי� העל יסודיינה עני .1

כאשר ברקע מסתמ� מחט. , הבחירות נמצאות לקראת השלבי� הסופיי� .2

 �באופ� המסכל את  3.4.14ביו� ה לקיו� ישיבה חפוזה של מועצת הארגו

והכל בניגוד , האפשרות לקיו� בחירות כדי� תו, השתתפות כלל חברי המועצה

 .ט בהמרצת הפתיחהלתקנו� וכמפור



הבחירות התנהלו עד כה תו' הפרה בוטה של כללי , כמתואר בהמרצת הפתיחה .3

וא0 תו' התעלמות מפסק די� מפורש , ההגינות ושל ערכי הדמוקרטיה, השוויו�

 .המורה לנתבעי� לאמ1 נורמות ציבוריות כמקובל בכל מערכת בחירות

, � רק מקצת� נכונההפגמי� המתוארי� בהמרצה הינ� כה חמורי� כ' שא0 א .4

 .די בכ' כדי להורות על בטלות הבחירות א� לא למעלה מזה

, לעמדת המבקשי�, בעוד מספר ימי�, המש' הבחירות נקבע למועד קרוב ביותר .5

 ".מעשה עשוי" ייווצריש להידרש לתובענה טר� 

לחילופי� יתבקש בית המשפט הנכבד לית� צו מניעה זמני המורה למשיבי�  .6

המש' למערכת הבחירות דנ� עד  המהווי�או כינוס שהוא , ולהלהימנע מכל פע

 .לבירור תובענה זו

על כפות המאזניי� ניצב חשש ממשי לעיוות בחירות , מבחינת מאז� הנוחות .7

פגמי� חמורי� העולי� כדי מעשי . דמוקרטיאת נשמת אפו של משטר  המהוות

מגמה לשמר שחיתות ומרמה תו' ריקו� החלטות בית משפט מכל תוכ� והכל ב

ולכבוש " מחט0"מנגד נמצא רצונ� של חלק מ� המשיבי� לערו' . את השלטו�

 .את השלטו� בחיפזו� כגנבי� במחתרת

ה� , ת ה� בציבור הבוחרי�ופוגע, ברי כי בחירות הנעשות בדר' נפסדת מעי� זו .8

ר תרח0 על אש, ה� בגו0 בו מתקיימות הבחירות וא0 במי שייבחר, באמו� הציבור

 .לגיטימציה ה כבדה של חוסרראשו עננ

, דברי� אלו מקבלי� משנה תוק0 כאשר מדובר בארגו� עובדי� מונופוליסטי .9

כשהוא , מול משרדי הממשלה, שאמור להתייצב למאבקי� על זכויות חבריו

ואי� מאחוריו ציבור מורי� כי א� קומ1  ושעננה על ראשכמתייצב לדיו� 

 .עסקני�

רות תתקיימנה באופ� המביא את רצו� הבוחר כי בחינדמה כי די בצור' ההכרחי  .10

 .ה קצרה אשר תמנע קלו� גדוליכדי להביא לדחי, לידי ביטוי

בנסיבות אלו יתבקש בית המשפט הנכבד להורות על קיו� דיו� דחו0 בהמרצת  .11

הפתיחה ולחילופי� לית� צו מניעה נגד המש' קיו� שלבי הבחירות הנותרי� 

 .ת הארגו�לרבות כינוס הוועידה וישיבת מועצ



הנובעת בעיקר מעיכוב מכוו� של הטריבונל הפנימי של , לאור בהילות הנושא .12

אול� , את כלל הטיעו� המשפטי והעובדתי להשלי�לא נית� היה , ארגו� המורי�

עיקרי הדברי� מפורטי� בהמרצת הפתיחה המצורפת והמהווה חלק בלתי נפרד 

 .מבקשה זו

 . � סעד כמבוקשאשר על כ� יתבקש בית המשפט הנכבד לית .13

 .6התובע  –ב תצהירו של מר אליאס "רצ .14
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  ד"עו, אבינוע� מג�

 כ המבקשי�"ב

 


