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 מנדלביץף סיו .1                 :בעניין

 (הימין החדש)ליברליות ושוויון ציונות  – ש"צלמפלגת  .2

 ישראל משטרת  .3

 (המשיבים)                                        המשפטי לממשלההיועץ  .4
 

לחוק הבחירות לכנסת  56וסעיף  הכנסת :יסוד-לחוק 7כשרותו של מועמד לפי סעיף חירת ב
 1969-ט"]נוסח משולב[, התשכ

 
 :2-1המשיבים בשם 

 
 :3-4יבים המשבשם 

 לוי-ד עדי סדינסקי"; עוד עמיחי ויינברגר"עו
 

 ד אודי איתן"עו
 

 החלטה
 

בצי המשטרה, אל מול ק 2שהגישה המשיבה , 21-לכנסת הרשימת המועמדים  בבדיקת

משרת כ םרשוהיה , (2ברשימת המועמדים שהגישה המשיבה  24מס' ) 1עלה כי המשיב 

 ובמסגרת בחינת הליקויים ברשימת המועמדיםמשכך, וטר מתנדב במשטרת ישראל. כש

, (חוק הבחירות :להלן) 1969-ט"לכנסת ]נוסח משולב[, התשכלחוק הבחירות א 62-ו 62לפי סעיף 

להכלל ברשימת המועמדים  1המשיב ביקשתי את עמדת המשיבים בנוגע לכשרותו של 

כהגדרתו בסעיף  ,ביום הקובעהוא כיהן, , לכאורהאחר ומ, וזאת 2המשיבה שהגישה 

מנוע מלהכלל ברשימת שמי שמחזיקו באותו יום בתפקיד  לחוק הבחירות, (1א)56

 .לחוק הבחירות 56וסעיף  יסוד: הכנסת-לחוק 7סעיף ל, בהתאם "הנהמועמדים 

 

 כמתנדב בפועל החל במילוי תפקידו טרם 1עיון בעמדות המשיבים עולה כי המשיב לאחר 

בראשית שלב ההכשרה בלבד.  , ביום הקובע,מצוי היה , מאחר והואבמשטרת ישראל

אינו מתנדב  1המשיב  כיהתברר  – שנערכה על ידי משטרת ישראלבדיקה לאחר משכך, ו
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שולב, את הליך ההכשרה שבו  הקפיא 1ועוד, המשיב זאת פעיל ולא שולב במשמרות. 

 נוכח הגשת מועמדותו לכנסת.

 

טעת מסמרות בשאלה האם הידרש או ל, ומבלי למפורט לעילכהעובדתיות הן שהנסיבות כ

דת ד לפקו49ג ו69למעשה מתנדב במשמר האזרחי לפי סעיפים )מתנדב במשטרת ישראל 

הוא  (1996-ז", התשנ(המשמר האזרחי)ותקנות המשטרה  1971-א"המשטרה ]נוסח חדש[, התשל

, אני קובע לחוק הבחירות (4)(1א)56-ו הכנסת :יסוד-לחוק (9)7ים פלצורך פרשנות סעישוטר 

 . 2אינו מנוע מלהכלל ברשימת המועמדים שהגישה המשיבה  1המשיב כי 

 

 

  (.06.03.2019) ט"תשע א אדר ט"כהיום  ניתנה

 

 

 
 חנן מלצר

 
 בית המשפט העליון המשנה לנשיאת

 הבחירות ועדת ראש יושב
 21-רכזית לכנסת ההמ
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