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החלטה
.1

המבקש מעוניין להתמודד בבחירות הקרובות בעיר אשקלון  .ביום ,01.9.0212

פסל מנהל הבחירות את מועמדותו בבחירות הקרובות נוכח העובדה כי מקום מגוריו
הקבוע ביום הגשת רשימת המועמדים אינו בתחומי העיר .המבקש הגיש עתירה לבית
המשפט לעניינים מנהליים בבאר  -שבע ביום  , 3.12.0212אשר נמחקה נוכח חוסר סמכות.
טענתו המרכזית של העותר היא כי במכתב שנשלח אליו ביום  , 01.9.0212צוין כי סיבת
פסילתו היא מכוח סעיף ( 7א)(  ) 2לחוק הרשויות המקומיות (שעניינו במקום מגורים),
בעוד שעמדת המדינה שהוצגה בדיו ן במעמד הצדדים שהתקיים בבית המשפט לעניינים
מנהליים ,הייתה כי פסילתו היא מכוח סעיף ( 7א)(  ) 1לחוק הרשויות המקומיות (שעניינו
ברישום בפנקס הבוחרים).
ביקשתי את עמדת היועץ המשפטי לממשלה .לטענתו ,דין העתירה להידחות הן
.0
לגופה ,הן נוכח המועדים הקבועים בחוק (אשר כבר חלפו) לתיקון פנקס הבוחרים.
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לשכת יושב ראש הוועדה

לאחר שעיינתי בבקשה ,בנספחים שצורפו אליה ובעמדת היועץ המשפטי ,ולאחר

שהתייעצתי עם סגניי ,הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות על הסף.
.1

סעיף  29ה (א) לחוק הרשויות המקומיות מאפשר ליושב ראש ועדת הבחירות

המרכזית ,בהתייעצות עם סגניו ,להורות כי שמו של אדם יועבר לרשימת בוחרים של
רשות מקומית שבה היה זכאי להיות רשום .סעיף  29ה(ב) לחוק קובע כי בקשות לתיקון
רשימת הבוחרים צריכות להיות מוגשות "לא יאוחר מהיום ה  09-שלפני יום הבחירות".
הבקשה שלפניי הוגשה  11ימים טרם מועד הבחירות (הקבועות ליום  ,) 00.12.0212קרי
– באיחור של שבועיים ( .השוו :החלטת ה של השופט ת א' פרוקצ'יה ב הש"ר 0029
שחיי'דם רודאן מיום .) 1.8.0229
.1

יתרה על כך ,גם לגופם של דברים ,המבקש שינה את כתובתו במשרד הפנים רק

ביום  , 13.9.0212ואין נפקא מינה ל סיבה לאי שינוי הכתובת עד למועד זה .דהיינו ,לא
התקיים התנאי הקבוע בסעיף  29ה לחוק הרשויות המקומיות כי שם המבקש נעדר מפנקס
הבוחרים "שלא כדין".
.3

יש להדגיש כי חוקי הבחירות השונים קובעים לוחות זמנים דוחקים ,בהם מועד

רודף מועד .הגמשה של אחד מן המועדים תביא לשיבוש הבחירות ,ולכך אין להסכין
(השוו :בג"ץ  11012020פייגלין נ' יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית  ,פסקה  2לפסק דינו
של המשנה לנשיא ש' לוין ( .)) 11.1.0222

.7

לפיכך ,הבקשה נדחית על הסף.

ניתנה היום ,ה ' בחשון התשע" ד ( .) 9.12.0212
סלים ג'ובראן
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה31-
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