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חברת הכנסת מרב מיכאלי
 .8עו"ד ירון בן עזרא
 .1מפלגת "ישראל ביתנו"
 .3היועץ המשפטי לממשלה
החלטה בעניין כהונתו של מר ירון בן עזרא כחבר בוועדת
הבחירות המרכזית

החלטה
.1

עניינה של הבקשה שלפניי בבקשת המבקשת ,חברת הכנסת מרב מיכאלי (להלן:

מיכאלי ) ,להשעות את המשיב  , 1עו"ד בן עזרא (להלן :בן עזרא ) ,מנכ"ל החטיבה
להתיישבות  ,מכה ונתו בוועדת הבחירות הכללית.
.0

לטענת מיכאלי ,בן עזרא נמצא במוקד חקירת שחיתות גדולה  ,לכאורה ,ו יש

לנהוג בעניינו בדומה להנחיית היועץ המשפטי לממשלה למשרד הפנים ביחס ל סגנית שר
הפנים ,חברת הכנסת גב' פאינה קירשנבאום  .זאת ,למען שמירה על האמון הציבורי
במוסדות השלטון ובמערכת הבחירות.
.3

ביקשתי את תגובת המשיבים  .לטענת בן עזרא  ,הוא לא נחשד בפרשה המדוברת

ואף לא נחקר בה .כמו כן ,לשיטתו ,אין לגזור גזירה שווה בינו לבין חברת הכנסת
קירשנבאום ,מאחר שזו נחקרה בניגוד אליו ,ועל בסיס חומרי החקירה קבע היועץ
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המשפטי לממשלה את שקבע .לסיו ם מציין בן עזרא ,כי מיכאלי כלל לא ערכה בדיקה ולו
שטחית ביותר על מנת לברר את טענותיה העובדתיות ,ומשכך ניכר כי בקשתה
פופוליסטית בלבד.
.4

לטענת המשיב ה  , 0התערבות בשיקול דעתה של מפלגה בבחירת נציגה לוועדת

הבחירות ,הנה פגיעה באופן שבו כל מפלגה נערכת לבחירות ,וכן ג ם בחופש ההתאגדות
של חבריה ושל הבוחרים בה .המשיבה  0מציינת לטובה את עבודתו של נציגה ,ומלינה
על קלות הדעת בה העיבה מיכאלי על שמו הטוב של בן עזרא.
.1

לטענת המשיב  , 3לוועדת הבחירות המרכזית לא הוקנתה סמכות להעביר את בן

עזרא מכהונתו כחבר ועדת הבחירות ,עמדה אשר הו צגה בעבר במסגרת הודעתו בבג"ץ
 10/0602התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' סיעת ש"ס ( ( ) 1.3.022/להלן :עניין
סיעת ש"ס ) .לעמדתו ,הסיעה מטעמה מכהנים חברי הוועדה היא הגורם האמון על
מינויים ,ולכן רק למשיבה  0הסמכות להפסיק את כהונת בן עזרא .לגופם של דברים טוען
המשיב  , 3כי הפרשה המדוברת מצויה בשלביה הראשונים ,ובשלב זה בן עזרא לא נחקר
וממילא לא ניתן להעריך את מידת מעורבותו בפרשה.
./

דין הבקשה להידחות .מבלי להידרש לשאלת הסמכות העולה מתגובות

המשיבים ,ניכר כי הבקשה של מיכאלי הוגשה ללא בסיס ממשי לטענ ותיה .מידע אודות
פרשות שחיתות והמעורבים בהן  ,המתקבל דרך אמצעי התקשורת ,אינו מידע המבסס
עילה להשעיית אדם מכהונתו כחבר וועדת הבחירות ,ואף ספק אם הוא מהווה סיבה
מוצדקת להגשת בקשה בנושא .כעולה מתגובת המשיבים כולם ,בן עזרא לא נחקר  ,וודאי
שלא הורשע או הוגש נגדו כתב אישום .בהתאם – אין לבקשה על מה לסמוך .
.7

סוף דבר ,הבקשה נדחית.

ניתנה היום ,כ " ז בטבת התשע"ה ( .) 18.1.0211
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