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העותרות:
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גב' אמונה ויט
גב' מיכל אביכזר
גב' רות קוליאן
גב' רותי יהושוע
גב' מזל חורי

עתירה למתן צו עשה

החלטה
העותרות פנו אליי בעתירה למתן צו שיורה למפלגות יהדות התורה ,ש"ס ,והעם איתנו
לשלבן ברשימותיהן לכנסת ה  . 02-בעתירה מפורטת ,העותרות מבקשות לבסס את בקשתן
לסעד זה על מספר רב של אדנים משפטיים ,וביניהם :הזכות החוקתית לבחו ר ולהיבחר,
הזכות לשוויון ,עיקרון הייצוג ההולם ,ועוד.
אין באפשרותי להיעתר לעתירה מטעמי סמכות .מבלי להביע עמדה לגופם של דברים,
הפכתי בדין ובעתירה חזור והפוך ,ולא מצאתי מקור סמכות הנותן בידיו של יו"ר ועדת
הבחירות המרכזית את הסמכות להתערב באופן סידור רשימת המ ועמדים לכנסת  ,ולקבוע
כי מועמד פלוני זכאי או שאינו זכאי לה י כלל ברשימה כאמור .זאת ,על אף שראוי ונכון
לדעתי לשלב נשים ככל הניתן ברשימות המועמדים בבחירות לכנסת .
הסמכויות השיפוטיות העיקריות שהעניק החוק ליו"ר ועדת הבחירות נוגעות לדיני
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לשכת יושב ראש הוועדה

התעמולה ולניהול וביצוע הבח ירות .לכך יש להוסיף כי מוקנית לי סמכות לאפשר
למועמדים שהורשעו בתנאים מסוימים להתמודד בבחירות נוכח היעדר קלון ,וכי לוועדת
הבחירות המרכזית סמכות לפסול מועמדים ורשימות מועמדים לאחר הגשת ן לוועדה,
וברשימה סגורה של עילות שנקבעה בסעיפים  6א 7 ,ו  7-א לחוק  -יסוד :הכנס ת  .אלה הם
עיקרי הדברים ,וכפי שניתן לראות – סמכות להורות ל מפלגה פלונית כי תכלול ברשימת
המועמדים מטעמה לכנסת מועמדת פלונית או מועמדות בכלל – אינה בנמצא.
כמו גם ,אין בסמכותו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ואף בסמכותה של
הוועדה עצמה ,להתערב בדרכי ניהו לה הפנימיים של מפלגה וב דרך בה מדורגים
המועמדים לכנסת מטעמה  .אף סמכותם של בתי המשפט המחוזיים  ,להם נתונה הסמכות
לדון בענייני מפלגות ,מצומצמת עד מאוד ,ושמורה למקרים מיוחדים (ראו  :ע " א
 12196520לאה נס נ' תנועת הליכוד תנועה לאומית ליברלית ( .) ) 1.1.0221
כמובן ,וכפי שציינתי ,אין בקביעתי זו כדי להביע עמדה לגופה ביחס לטענות העותרות.
כן אעיר כי העותרות מבקשות לבסס את זכותן לסעד בעיקרה על הזכות החוקתית
להיבחר .עם זאת ,הזכות להיבחר ,לגישתי ,אינה כוללת את הזכות להיות חלק מרשימת
מועמדים במפלגה מסוימת .משכך ,העתירה נדחית בזאת .
נ יתנה היום ,כ"ג בטבת התשע" ה ( .) 11.1.0211
סלים ג'ובראן
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה10-
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