המוסד לבירור עתירות
14/06/2017
העותרים:

נגד:

דינה דיין  -עתירה 11/17
אבי גבאי – עתירה 12/17

 .1מפלגת העבודה
 .2עו"ד ערן חרמוני ,מזכ"ל מפלגת העבודה
 .3אגף מפקד החברים במפלגה
 .4ועדת הבחירות המרכזית לבחירת יו"ר מפלגת העבודה
ע"י עו"ד שימי בראון ו/או עו"ד ערן מרינברג
מבית עוז ,אבא הלל  ,14רמת גן.
טל 03-6135559 :פקס03-6135558 :
 .5חה"כ עמיר פרץ
 .6חה"כ עמר בר-לב
 .7חה"כ יצחק הרצוג
 .8חה"כ אראל מרגלית
 .9מר עמירם לוין
 .10מר הוד קרובי
 .11מר אבנר בן זקן

פסק דין
לאחר שקראנו את טענות הצדדים ,לאחר דיון ארוך בנוכחות הצדדים ולאחר שביררנו עובדות
ונתונים לגבי הוראות הקבע של החברים ותשלומים באמצעות כרטיסי אשראי החלטתנו כדלקמן:
 .1ראשית נבקש להתנצל על השהות הארוכה במתן החלטתנו זו אך סברנו כי יש לברר מספר
עובדות ונתונים טרם קבלת פסק דין.
 .2כידוע אין מוסד זה בא בנעלי המוסדות הכשירים והממונים על ניהול המפלגה ועל קבלת
החלטות בעניינים השונים לרבות ענייני בחירות וספר הבוחרים.
 .3המוסד לבירור עתירות קבע שוב ושוב כי תפקידו לוודא שכללי המשחק נשמרים על פי
הוראות החוקה וכן לוודא שאין ניצול לרעה של סמכות או קבלת החלטות שהינן חורגות
ממתחם הסבירות.
 .4כידוע בחירות הן נשמת אפה של המפלגה ושמירת הכללים וההוראות התקנוניות הינן
תנאי לקיום העדין ויציבותו של ההליך הדמוקרטי – הבחירות.
 .5הזכות לבחור ולהיבחר היא זכות יסוד אך אינה זכות מוחלטת.
מפלגת העבודה הישראלית – יגאל אלון  ,53תל אביב-יפו6706206 ,
טלפון ,03-7283606 :פקס03-7283616 :
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 .6בכל מקרה יש לבצע איזונים ובלמים שבין הזכות של לבחור ולהיבחר לבין הזכות של
ודאות ויציבות ההליך הדמוקרטי ושמירת כללי המשחק ובשים לב לסמכות הריבון של
המפלגה (הועידה).
 .7כפי שכבר נאמר בהחלטה " 10/17היו מספיק תחנות בתהליך הבחירות שאפשר היה
להעלות טענות לגבי המפקד והן לא נוצלו".
 .8משעה שבחנו את טענות הצדדים ואף קיבלנו על פי סמכותינו הבהרות נוספות לנושא
כרטיסי האשראי והוראות הקבע שבאמצעותם התפקדו חברים למפלגה ,שוכנענו כי
נעשה כל הדרוש על מנת להבטיח ספר בוחרים המייצג נאמנה את חברי המפלגה.
 .9לא מצאנו כל עילה באיזונים שערכנו בנסיבות שהונחו לפנינו כי יש לעצור ו/או לדחות את
מועד הבחירות על מנת לבדוק בשנית את ספר הבוחרים.
 .10יש להדגיש כי לא קיימת כל מניעה לתשלום בכרטיס אשראי (או באמצעות הוראת קבע)
עבור אדם אחר ,ובלבד שמדובר בקרבה מדרגה ראשונה (ללא הגבלה על מספר הקרובים
מדרגה ראשונה) .לפיכך ,עצם העובדה שקיימים מקרים בהם באמצעות כרטיס אשראי
אחד משולמים דמי חבר של מספר אנשים אינה פסולה כשלעצמה ואין בה כדי להטיל
דופי באותם מקרים .כמו כן ,בעת התפקדות למפלגה יש להצהיר על קרבה מדרגה
ראשונה למשלם ,וודאי שהמפלגה יכולה להסתמך על הצהרות אלה ,כך שקיימת חזקת
תקינות בנושא זה.
 .11במסגרת החלטות קודמות בעתירות אלה ביקשנו לקבל מספר נתונים על מנת לבחון האם
קיים חשש לחוסר תקינות בספר הבוחרים בנושא זה .בפרק בזמן הנתון לאור מועד הגשת
העתירות ,הנתונים שניתן היה להפיק בכל הנוגע לכרטיסי האשראי מתייחסים לארבע
ספרות אחרונות של הכרטיס (בתוספת  6הספרות הראשונות שמייצגות את סימול
האשראי ונתונים בנקאיים הזהים באלפי כרטיסים) ולא למספר הכרטיס המלא .בהתאם
לכך ,התוצאה המתקבלת בנוגע למספר תשלומי דמי חבר מכרטיס אחד ,אינה משקפת
את התמונה המדויקת ולא ניתן לקבוע בוודאות שמדובר באותו הכרטיס.
מכל מקום ,גם מהמידע שהועבר אלינו ,לא התרשמו שקיימת אי תקינות המחייבת ,בשלב
זה ,ביצוע בדיקות נוספות ,אשר משמעותן היא אחת – דחיית מועד הבחירות .כאמור,
קיימת חזקת תקינות בנושא זה ,וגם אם קיימים מקרים המעלים סימני שאלה בשל
מספר חברים משמעותי המשלמים דמי חבר מאותו כרטיס ,הרי שעל פי ההתרשמות
שלנו מספר החברים הללו הוא זניח (פחות מ )1% -מתוך ספר הבוחרים כולו .גם
העותרים עצמם ,לא הביאו בפנינו ראיות כלשהן בעניין זה.
 .12במצב דברים זה ,כאשר הבחירות קבועות ליום  ,4.7.17ובהתאם להוראות הדין על ספר
הבוחרים להתפרסם לכל המאוחר היום ,אין אנו מוצאים לנכון להורות על בדיקה נוספת
אשר תוביל בהכרח לדחייה מועד הבחירות על כל המשתמע מכך.
 .13מעבר לדרוש נציין כי באיזונים ובבלמים לקחנו בחשבון את העובדה שהמשיבים ביצעו
פעולות רבות ונרחבות לוודא תקינות ספר הבוחרים ,שאין ראיה ממשית לפגם בספר
הבוחרים המצדיקה התערבותינו ,ושהעתירה הוגשה בשיהוי ניכר ומשמעותי ביותר.

 .14רכבת הבחירות נמצאת בשלב זה בדרכה אל התחנה הסופית ,ואנו מאחלים בהצלחה לכל
המועמדים.
 .15סוף פסוק העתירות נדחות.
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ניתן שלא במעמד הצדדים ביום 14.6.17
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