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  03�6198196: ספק  

  
  � נגד �

  
  שר הפני�) 1:  י
המשיב  

            2 ( �   המפקח הארצי על הבחירות–משרד הפני
  היוע! המשפטי לממשלה) 3            
  מדינת ישראל )4            

  י פרקליטות המדינה "      ע
  ירושלי
, 29די� %צאלח א'       מרח

  
  ירה למת� צו על תנאי וצו ביניי� עת  

              

 
והמורה לה
 , 3 %  1בית המשפט הנכבד מתבקש בזה לית� צו על תנאי המופנה כלפי המשיבי

  :לבוא ולית� טע

עת מפתח אחיד חדש למספר המועצה ברשויות המקומיות ימדוע לא יבוטל הצו לקב  )א
 ). הצו: להל� (11/08/2008 �מיו� ה

 מלהחיל את הוראות הצו החדש על מערכת הבחירות הקרובה 1 המשיב מדוע לא ימנע  )ב
 .11/11/2008 �לרשויות המקומיות הצפויה להתקיי� ביו� ה

 . של הצו האמורביטולו על 3מדוע לא יורה המשיב   )ג

לאור העובדה שמערכת ,  לדיו� בעתירה זומועד קרוב ודחו)בית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע 
  .11/11/2008 %ויה להיער( ביו
 ההבחירות לרשויות המקומיות צפ

I.הרקע העובדתי :  
 צפויי
 להיער( במרבית הרשויות המקומיות בישראל בחירות לקביעת 11/11/2008 % ביו
 ה .1

  הללו כברבחירותבמרבית המועמדי
 העתידי
 להשתת) ; ראש הרשות והרכב מועצת העיר
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הכוללות בי� ,  של ההכנות ונמצאי
 בימי
 אלה בלב לב
,החלו את הכנותיה
 זמ� רב מראש
 . ארגו� מערכת הבחירותצור(היתר נטילת התחייבויות כספיות וחוזיות ל

חת
 , )פקודת העיריות: להל�] (נוסח חדש[ לפקודת העיריות 19מתוק) סמכותו על פי סעי)  .2
על ) סמו( מאוד למועד הבחירות, בצעד מפתיע ובלתי צפוי (11/08/2008 % ביו
 ה1' משיב מס
רה על הפחתת המפתח האחיד לקביעת מספר חברי המועצות המקומיות לקראת צו המו

 . "א"ב העתק הצו המסומ� באות "מצ –הבחירות הקרובות 

) ועדת הפני
: להל�( דנה ועדת הפני
 והגנת הסביבה 31/03/2008 % ביו
 ההעותרי
 יטענו כי  .3
בהכנה לקריאה שנייה , )חוק העיריות: להל� (%2007ז"שסהת, צעת חוק העיריותהשל הכנסת ב

 את 1בדיו� זה הציג המשיב . 1' בהשתתפותו של המשיב מס) 7' פרוטוקול מס(ושלישית 
 . את עמדתוהבבהרחמקומיות וא) נימק עמדתו בדבר צמצו
 מספר חברי המועצה ברשויות ה


 1 המשיב הצעתשלא לקבל את החליטה ועדת הפני
 ,  בתו
 דיו� של כשעה ומחצה,אול
ב פרוטוקול ועדת הפני� והגנת "מצ –  מספר חברי המועצה ברשויות המקומיותלצמצ
 את

  ."ב" ומסומ� באות 31/03/2008הסביבה של הכנסת מיו� 

 לחוק העיריות לאחר דיו� מעמיק 19העותרי
 יטענו כי משבחר המחוקק שלא לשנות סעי)  .4
ודאי שלא לצור( מ� הראוי היה שלא יעקו) שר הפני
 החלטת המחוקק ובו, סוגיהורחב ב

 .מניעי
 פוליטיי
 שאינ
 לטובת הציבור

 וזאת בדרישה כי ישקול ,1 בפניה דחופה למשיב %2 ו1 פנו העותרי
 13/08/2008 %ביו
 ה .5
 כי יימנע מהחלתו על מערכת הבחירות ,מחדש את החלטתו לחתו
 על הצו האמור או לחלופי�

ב העתק "מצ –מופיעי
 בעתירה זו כל זאת מתו( הנימוקי
 ה. הקרובה לרשויות המקומיות
 . "ג"הפניה המסומנת באות 

 

II.לעתירה � : הצדדי

 :העותרי� .6

 2003 הינו חבר מועצת עיריית נתניה המכה�  משנת  ז .אדיר בנימיני ת, 1' העותר מס  .א
בעקבות החלטת . בכוונתו להתמודד לכהונה נוספת. ונמנה ע
 האופוזיציה העירונית

 . בלבד%23 חברי
 ל%25 מספר הנציגי
 במועצת העיר מהמשיב אחד ירד 

סבא המכה� משנת % הינו חבר מועצת עיריית כפר ז .ת, גל%גיא ב�, 2' העותר מס  .ב
בעקבות . בכוונתו להתמודד לכהונה נוספת.  ונמנה ע
 האופוזיציה העירונית2003

 . בלבד%17רי
 ל חב %19החלטת המשיב אחד ירד מספר הנציגי
 במועצת העיר מ
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ת הנ הינה חברת מועצת עיריית חדרה המכ ז .וה יחזקאלי תו חד,3'  מסתהעותר  .ג
  בכוונתה להתמודד לתפקיד ראש.נמנית ע
 האופוזיציה העירוניתו 1998משנת 

 %19 בעקבות החלטת המשיב אחד ירד מספר הנציגי
 במועצת העיר מ.עיריית חדרה
 . בלבד%17חברי
 ל

 רשימות מטעמה עתידות להתמודד %30אשר כ, פלגת הירוקי
מ, 4'  מסתהעותר  .ד
 .בבחירות הקרובות לרשויות המקומיות

 :המשיבי� לעתירה .7

 .  השר האחראי מטע
 הממשלה על השלטו� המקומי בישראל– שר הפני�' כב  .א

 הגור
 האחראי על ביצוע הבחירות – המפקח הארצי על הבחירות במשרד הפני�  .ב
הכולל טיפול בחקיקת בחירות בועדות , על פי חוקלרשויות המקומיות כהלכה ו

 . הכנסת ופרסומ�

 האמו� בי� היתר על שמירת האינטרס הציבורי במשפט – היוע" המשפטי לממשלה  .ג
 . ועל מת� ייעו3 משפטי לממשלה

III .להל� נימוקי העתירה: 

רה במועד הנקוב הינה בלתי סבי,  לחתו
 על הצו דנא1העותרי
 יטענו כי החלטת המשיב  .8
 לאור הפגיעה הבלתי מדתית באינטרס ההסתמכות ,בי� היתר.  וזאת מתו( כמה נימוקי
בעליל

 .תו( כדי עקיפת רצו� המחוקק ומתו( שיקולי
 המצטיירי
 כפסולי
 וזרי
, המוג� על פי די�

 : אתרי טיעו� מרכזיי
3העותרי
 יבססו את עתירת
 על  .9

עה באופ� קשה וא) באופ� אנוש פג, בעיתוי שניתנה, העותרי
 יטענו כי ההחלטה  .א

כאמור המדובר בהחלטה . המוג� על פי די�, באינטרס ההסתמכות של העותרי

 
שניתנה פחות משלושה חודשי
 לפני הבחירות כאשר בשלב זה העותרי
 בלב ליב
 .של ההכנות ולאחר נטילת התחייבויות כספיות לא מעטות

 לפרוטוקול ועדת הפני
 8מוד  עצמו בע1בית המשפט הנכבד מופנה לדברי המשיב 
 : 21בשורה 

לא אלה , צרי$ לחשוב אולי אפשר ליזו� חוק לקראת הבחירות" 
 ..."כי זה יותר נכו� והגו�, אלא בעוד חמש שני�

 סבור כי מ� ההגינות שלא לשנות החוק במועד סמו( וקרוב לבחירות ומנגד 1 המשיב

 .מוציא צו הנוגד טענותיו הוא עצמו בועדת הפני
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 את עמדתו נציגיו דחו אשר , מנוגדת לרצונו של המחוקק1התנהלותו של המשיב   .ב
למרות שלא (המשיב בחר להביא את הנושא בפני המחוקק . וקבע שאי� לאמ3 אותה
מפני שידע כי קיי
 טע
 נפג
 בהפעילו סמכותו על פי חוק , )היה חייב לעשות זאת

 ולא  המחוקקבד את החלטתעליו לככעת ו, העיריות בצורה משמעותית וקיצונית
 . לעקו) אותה

עולה ומזדקר החשש שמא שיקולי
 בלתי ענייני
 הולידו את העותרי
 יטענו כי   .ג
 מתמודד בימי
 אלה בבחירות 1המשיב . קבלת ההחלטה האמורה בעיתוי הנוכחי

ש
 לראשי הרשויות החברי
 בתנועה יש , "קדימה"בתנועתו ) מריסיפרי(המוקדמות 
 . והשפעה ניכרת על ציבור המתפקדי
 בעלי זכות ההצבעה רבכוח אלקטוראלי

 

  :המסגרת הנורמטיבית

עקרו� זה . ובמסגרת� רשאית לפעול א( ורק על פי הסמכויות שהעניק לה הדי� רשות מנהלית .10
'  כהגדרתו של כבקובע ה,"החוקיות עקרו�"או בלשו� אחרת  "עקרו� חוקיות המינהל"ידוע כ

אי� סמכות לשו� רשות מינהלית אלא אותה סמכות שהוענקה לה "כי  יצחק זמיר' השופט פרופ
הוא משמש לביקורת החוקיות של כל : זהו הכלל הבסיסי בדיני המינהל הציבורי. לפי חוק
 .הדברי
 ידועי
 ואי� בכ( כל רבותא. 1" ללא יוצא מ� הכללמנהליתהחלטה 

הבוחנת , Ultra-Vires % ת האחד מהיבטיו המרכזיי
 של עקרו� חוקיות המנהל היא דוקטרינ .11
הדי� מוליד את : "את השאלה הא
 הרשות המנהלית חרגה מהמנדט שנית� על ידי המחוקק
 .2"הסמכות ובהיעדר די� מסמי$ משוללת פעולת הרשות סמכות ואי� לה תוק&

 Transmission" (מודל חגורת ההעברה"המכונה , המודל המסורתי של המשפט המנהלי .12

Belt( ,כמדינה שבה לפרלמנט מונופול על קביעת , יסת המדינה הדמוקרטיתמבוסס על תפ

אשר המעניק , את הלגיטימציה לקביעת הכללי
 מקבל הפרלמנט מהע
כאשר , הכללי

בעקבות תהלי( הגידול , חלו) הזמ� ושינוי העיתי
. לגיטימציה לפעולתה של הרשות המבצעת
הובילו א) לשינוי הפונקציה המרכזית , של סמכויות המינהל הציבורי ושיקול הדעת המוענק לו

אלא בחינת השאלה עד כמה הרשות , לא רק הגנה מפני כוחו של השלטו�: של המשפט המנהלי
לאור . הגיעה להחלטה המאזנת כראוי בי� האינטרסי
 הפרטיי
 לבי� האינטרס הציבורי

ל פי המציאות החדשה שנוצרה הרי שעל בית המשפט לבחו� לא רק את תוק) ההחלטה ע
אלא ג
 לתת את דעתו לגבי האופ� שבו מפרשת הרשות , גבולות הסמכות כפי שהוגדרו בחוק

                                                
  49' עמ, 1996-ו"תשנ) בוירושלים נ (הסמכות המנהליתמיר יצחק ז  1
  27' עמ, 1996-ז"תשנ) ירושלים שנהב (המשפט המינהלי הישראליזהב - רענן הר 2
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מסגרת שלטונית העשויה לפגוע בפרט "מוכרת הגישה הרואה במדינה כ. 3את סמכותה
 .4"והמחייבת פיקוח שיפוטי נרחב, ובזכויותיו

 מעבר יבה של ההחלטהעל טביקורת יבקשו העותרי
 להפעיל את סמכות ה, על פי התפתחות זו .13
רק על דבר אי החריגה , ביקורת שיפוטית מעי� זו אינה מסתפקת בבחינה שלילית; לתוקפה

מסמכות ועליה לבחו� ג
 באופ� פוזיטיבי את מדיניות הרשות הרלוונטית ואת יישומה הפרטי 
  .לנסיבות המקרה

  : שלבי
3 % כנודע חוקיותה של כל החלטה מנהלית נבחנת ב .14
  .מבח� זה תר ובוח� את השאלה הא
 קיימת סמכות – סמכות) א
הא
 אכ� ההחלטה התקבלה כפי שהחוק :  בוח� את חוקיות הפרוצדורה– חוקיות ההלי$) ב
  .מחייב
:  זהו המבח� שבודק את מהות התוצאה של ההחלטה המנהלית– מישור שיקול הדעת) ג

  ?דתיות ובשוויוניותבמי, בתו( מתח
 הסבירות, לב%בתו
, הא
 שיקול הדעת היה ענייני
  

 :מ� הכלל אל הפרט

;  אי� מחלוקת עובדתית על כ( שההחלטה בגינה הוגשה עתירה זו ועמודת במבח� הסמכות .15
 
מישור "ו" חוקיות ההלי$: "ני
 הנוספי
שני המבחתוק) ההחלטה על פי  כלפי יטענוהעותרי

אי� , בשיקול דעתכאשר מדובר על סמכות ש: "אשר נתוני
 לביקורת שיפוטית" שיקול הדעת
על כל שימוש בשיקול דעת מינהלי חלי� הכללי� המקובלי� . היא נטולת מסגרת נורמטיבית

 .5"היעדר שרירות והפליה ואמות מידה כיוצא באלה, לב�תו�, הגינות, בדבר סבירות

העותרי
 יטענו כי לאור הפגמי
 המהותיי
 והחמורי
 שנפלו באופ� הפעלת הסמכות  .16
יש מקו
 להורות על ביטול מוחלט של הצו או לחלופי� דחיית , 1המשיב מלכתחילה על ידי 

 ).  Null and Void(הפעלתו בשל פגמי
 אלה 

העותרי
 יציינו כי הפגמי
 שנפלו בהחלטה שנתנה כנגד המבקש המחייבי
 את ביטולה  .17
 :בי� היתר מתו( עילות ההתערבות הבאות, המוחלט

 שיקול דעתה אי� הרשות רשאית לפעול בהפעילה את: החובה שלא לנהוג בשרירות  .א
: על משמעותה של השרירות בפעולת הרשות עמד השופט שמגר. מכוח השררה בלבד

מבלי , למעשה שנעשה על ידי רשות, לפי השקפתי, כפשוטו ובעיקרו מתייחס ביטוי זה"
. תו$ הסתמכות על כוחה השלטוני ותו לא, לתת את הדעת לנתוני� ולנימוקי� שלפניה

                                                
   233-234' עמ, 2008-ח"תשס, )ירושלים נבו (אכיפה סלקטיבית מיכל טמיר  3
  197' עמ, )1992( הפרקליט מ  מסורתה ותרבותה–שיטת המשפט בישראל  אהרון ברק 4

  34, 29) 3(ד לז "פ, שר הפנים' עזרא ברגר נ 297/82צ " דברי השופט ברק בבג 5
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ירמה שולטת בכיפה במעשה השרירות אלא העדר התחשבות וחוסר תשומת לא המ
 .  6"הלב

הכלל הינו שחובתה של הרשות המנהלית לנהוג על פי כללי : החובה לנהוג בהגינות  .ב
 .ההגינות

עילת אי הסבירות עניינה באופ� הפעלת : החובה להפעיל את שיקול הדעת בסבירות  .ג
לה זו מתמקדת בתהלי( איזו� האינטרסי
 עי; שיקול הדעת על ידי הרשות המנהלית

והפעלתה כרוכה בבחינה מהותית , והשיקולי
 הרלוונטיי
 שביסוד ההחלטה המנהלית
 .   של תוכ� ההחלטה

  
  :פגיעה אנושה באינטרס ההסתמכות

 

עיתוי נוגעת לסוגיית , 1הפג
 הבולט והמרכזי שעובר כחוט השני בכל הנוגע להחלטת המשיב  .18
לאחר שמרבית המועמדי
 כבר , קבלה ממש בסמו( למועד הבחירותשהת, ההחלטהקבלת 

 .  הקיי
די�ההחלו בהערכות אליה תו( הסתמכות על 

, הסתמכות זו רק התעצמה בעקבות הדיו� בועדת הפני
 של הכנסת, כפי שעוד יפורט בהמש( .19
 . אשר קבלה הכרעה ברורה בנושא

 הינומערכי היסוד של שיטתנו אחד , כפי שקבע בית משפט זה בשורה ארוכה של פסיקות .20
 שופטי
 ציי� 7צ ילנה גינס אשר נדו� בפני הרכב של "בבג. "אינטרס ההסתמכות של הפרט"

חלקי� ניכרי� . הישראלי השני עובר אינטרס ההסתמכות במשפט כחוט"בית משפט נכבד זה כי 
פרידמ� ' ד; )1996', כר$ א (180 השליחות חוק, ברק' ראו א(של המשפט הפרטי מבוססי� עליו 

' ד; )ה"תשנ, מהדורה שניה (161 חוזי� דיני, שלו' ג; ))א"תשנ', כר$ א (151 חוזי�, כה�' ונ
כ$ היה הדי� )). ו"תשנ (22, 17 כז משפטי�, "הגנת ההסתמכות במשפט המינהלי", ארז�ברק

שעה שנית� , כ$ הדבר כיו�. ההסתמכותהמבוסס על עקרו� , בעבר עת נהג עקרו� המניעות
מהמשפט הפרטי הועבר אינטרס . הלבאות בהגשמת אינטרס ההסתמכות חלק מעקרו� תו� לר

Legitimate Expectations in , Schonberg. Sראו (ההסתמכות למשפט הציבורי 

)2000 (Administrative Law(" . 

יבת להגנה ק את העובדה שהרשות הציבורית מחובר' הנשיא א' מציי� כב, בהמש( לדברי
 אלה .21
נאמ� "הדי� הקוד
 וזאת מכוח החובות המוטלות עליה כפי על שנוצר ינטרס ההסתמכות על א

 נגזרת הציבוריתמנאמנותה של הרשות . הרשות הציבורית היא נאמ� הציבור, אכ�": "הציבור
מאלה נלמדת חובה להתחשב באינטרס . ובמידתיות בסבירות, ביושר, חובתה לפעול בהגינות

                                                
  .460, 449) 2(ד לו "פ, שר התקשורת' נ' משה לוגסי ואח 376/81צ " בג 6
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דיני הסופיות , דיני המכרזי�,  המינהליתההבטחהיס זה נבנו דיני על בס. ההסתמכות של הפרט
 הבסיס ה�). ש�, ארז�ראו ברק( הבטלות היחסית ודינידיני ההנחיות המינהליות , המינהליי�

 על להג�הוראות מעבר כדי ) בי� חקיקה ראשית ובי� חקיקת משנה(לצור$ להבטיח בחקיקה 
 ."האינטרסי� של מי שסמכו על הדי� הקוד�

המועמדי
 המבקשי
 להיבחר ;  חודשי
%3 בעוד פחות מעתידות להתקיי
הבחירות המקומיות  .22

 ,כל זאת. רבהחלו להיער( לבחירות מבעוד מועד ולפני זמ� , לכהונה במועצת העיר של יישוב

לאחר שועדת הפני
 והגנת , תו( כדי הסתמכות על כ( שהרכב חברי המועצה לא צפוי להשתנות
 כבר לפני  לצמצו
 מספר חברי המועצה1את הצעת המשיב כאמור סת דחתה הסביבה של הכנ

 .כחצי שנה

 בהכנות ארגוניות ,ות מלווה בהוצאת כספי
 רבותהעותרי
 יציינו כי היערכות למערכת בחיר .23
)
). שלטי חוצות, אינטרנט, תעיתונו(וחתימת חוזי פרסו
 ) בי� היתר שכירת מטה ופעילי

 תו( כדי הסתמכות על מצג מועמדי
 רבי
 בכל רחבי האר3 וזאת פעולות אלו נעשו על ידי 

החלפת " על  הורה1לאחר שהמשיב מצג שווא  הפ( ל1 אשר לאור החלטת המשיב ,מסוי

 ."קוביות המשחק באמצע המשחק

 בשל מסקנה זו עולה; שרירותית ובלתי הגונה,  אינה סבירה1 המשיב החלטתהעותרי
 יטענו כי  .24
 אי� כל הסבר , לחתו
 על הצו האמור1 שמרגע שגמלה בדעתו של המשיב ,העובדה הפשוטה
 עצמ
 ולא עשה זאת הרבה מדוע המתי� למועד סמו( כל כ( לבחירותהמסביר  מניח את הדעת

להמתי� למועד סמו( כל כ( לבחירות ולפגוע בהסתמכות של מועמדי
 בחר  מדוע !קוד
 לכ�
או את סכו
 /ואת עצ
 החלטת
 להתמודד אשר היו וודאי שוקלי
 מחדש , רבי
 כל כ(

ל על פי והכ. או את החלטת
 לחבור לרשימות מתמודדי
 אחרות/ והתקציב שברצונ
 להשקיע
 . מידת הסיכוי שלה
 להיבחר

  
 :הפעולה נוגדת את עמדת המחוקק 

צעת חוק ה אשר פוצלו מ,באישור מספר סעיפי
נדרשה כאמור לדיו� ועדת הפני
 של הכנסת  .25
בדיו� ). ' נספח ב– 7' פרוטוקול מס( החדש וזאת לצור( הכנה לקריאה שנייה ושלישיתהעיריות 

אשר ניסה לשכנע את חברי הועדה לקבל את עמדתו בדבר , 1' זה נטל חלק דומיננטי המשיב מס
 . א( ללא הצלחה, הצור( לצמצ
 את מספר חברי הרשויות המקומיות

דברי
 שיש בה
 לחזק באופ� מובהק את , פינס% כ אופיר פז"ח, ר הועדה"בפתח הישיבה אמר יו .26

חשבנו , לרשויות המקומיות מתקרבות, משו� שהבחירות לשלטו� המקומי: "טענות העותרי

לבצע פיצול כדי שהכנסת תוכל , מה שנקרא, ו� לחל" מתו$ החוק מספר סעיפי�כשיהיה נ
בעיקר , צי� להתמודדכדי שאנשי� שרו, להצביע עליה� ביו� רביעי לפני פיזורה לפגרת האביב
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יידעו את כל , יידעו מה גודל הרשימות,  יידעו מראש מה ה� כללי המשחק�לחברות במועצה 
הדברי� הנוספי� שאנחנו רוצי� לדו� בה� ולסכ� אות� לפני כדי שלא תהיה עמימות ולא יהיה 

' ב עמ"מצפרוטוקול הדיו� ה" ( כפי שכולנו יודעי�חוסר ודאות שזה הדבר הכי גרוע בפוליטיקה
 ). ג.ב.ב וג. הדגש אינו במקור א– למעלה 4

נכוני
 בחזקת קל וחומר ובאופ� , העותרי
 יטענו כי הדברי
 שנאמרו עוד בחודש מר3 השנה .27
 .1 של המשיב מוגבר למועד החתימה על הצו

 לשכנע את חברי הועדה לקבל את הצעתו 1כפי שעולה מפרוטוקול הדיו� האמור ניסה המשיב  .28
וק החדש ולהורות על מפתח חדש שיביא לצמצו
 מספר חברי המועצה ברשויות שפוצלה מהח

יש בוועדה רוב של חברי כנסת שתומכי� בהצעה "הוא א) ציי� בביטחו� רב כי . המקומיות
 ).  באמצע7' עמ" (המקורית של חוק העיריות

 כדי  נימק את הצעתו בכ( שהדבר יוביל ליתר משילות בשלטו� המקומי וזאת תו(1המשיב  .29
 .ר הועדה להעלות את אחוז החסימה"בקשה להסיר את הצעתו של יו

המסור לחלוטי� לשיקול דעתו של המחוקק הינו נושא " החסימה הראוי�אחוז"על א) שסוגיית  .30

ה מוכיחה עד כמה בלתי סבירה  כשלעצמ,  בוועדה1עמדתו של המשיב כי , יציינו העותרי

שהרי מניתוח עמדתו . המועצה ברשויות המקומיות בדבר הצור( לצמצ
 את מספר חברי גישתו
 כי מטרתו הינה לצמצ
 את מספר סיעות היחיד אשר פוגעות ביכולת , עולה1של המשיב 

הרי שמבח� המציאות , א
 כ( ה
 פני הדברי
.  לשיטתוהכול. האפקטיבית ליצור קואליציות
 !ועצהסימה ולא צמצו
 מספר חברי הממלמד כי הפתרו� הוא העלאת אחוז הח

הוא מאפיי� בולט של " יצירת קואליציות"יציינו העותרי
 את העובדה שהקושי ב, מעבר לכ( .31
ש
 נמצא אול
 .  שלנווהדבר אינו זר ג
 לבית המחוקקי
, כל דמוקרטיה פרלמנטרית

 !אלא בהעלאת אחוז החסימה, %120  מלא בצמצו
 מספר חברי הכנסת, "הפתרו�"

 כי השיקולי
 העומדי
 בבסיס ,
 לא יציינו את העובדההעותרי
 ג
 לא יצאו ידי חובת
 א .32
היא המש( למגמה המסוכנת המובלת בשני
 , )חיזוק ראשי הרשויות(ההחלטה האמורה 

לרסק את הביקורת הציבורית באמצעות נבחרי הציבור , 1האחרונות על ידי משרדו של המשיב 

 וחיזוק בלתי תו( צמצו
 וכרסו
 מתמיד בסמכויותיה, המכהני
 במועצת הרשות

 . 7פרופורציונאלי של מעמדו הר
 של ראש הרשות ושל הפקידות הכפופה לו

הוא קט� באופ� יחסי למקובל ברחבי האר3 העותרי
 יציינו כי הרכבי מועצות הערי
 השונות  .33
מרכז המחקר . התנאי
 בה
 פועלי
 הנבחרי
 גרועי
 באופ� מהותיג
 כאשר , בעול
 המערבי

לבדיקת , )31/08/2004 %פורס
 ב(כ חמי דורו� " השוואתי לבקשתו של חשל הכנסת ער( מחקר

                                                
  1975מגמה זו החלה עם שינוי החוק לבחירה ישירה של ראשי רשויות מקומיות משנת  7
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בכל הערי
 שנבדקו . 8תנאי העבודה והשירותי
 שניתני
 לחברי מועצות ערי
 בעול
 המערבי
 
זוכי
 הנבחרי
 לתנאי
 טובי
 הרבה יותר ובצורה משמעותית מהתנאי
 שזוכי
 לה
 הנבחרי

לבקר את פעילות הרשות ,  לבצע את מלאכת
ביתאשר מקשה על יכולת
 האפקטי, בישראל
 . היו
 לראש הרשות לאור העוצמה המסורה ג
 והנעשה בתחומה

העותרי
 יציינו כי אופ� פעולת השר הינה פסולה מעיקרה ואינה יכולה לעמוד במבחני  .34

המפגינה זלזול בוטה ועמוק בעמדה אותה הביעו נציגי הריבו� , התנהלות ציבוריי
 תקיני

 .   מחוקקי
בבית 

, ) ועל כ( עוד נעמודבאמצעות סמכות מנדטורית שהוענקה לו( למעשה סלל לעצמו 1 המשיב  .35
. לאחר שנכשל בניסיונו לשכנע את ועדת הפני
 לקבל את עמדתו, רצו� המחוקק" כביש עוק&"

, העותרי
 יציינו כי בנסיבות הללו איו זו התנהלות ראויה של נושא משרה ר
 שכזה בישראל
 .ל בניגוד לעמדת נציגי הריבו� בכנסת ובכ( ג
 לכרס
 בעקרו� הפרדת הרשויותלפעו

קיימת הבחנה ברורה בי� במצב שבו המחוקק לא הביע את עמדתו , ואי� בכ( רבותא, כנודע .36
עמדה בנושא , ביע ג
 הביעה, קקלבי� מצב בו המחו, )לגביה" המחוקק שותק("בסוגיה כלשהי 

 . 9")שלו' ה�'נית� ללמוד על ה, של המחוקק' לאו'מ� ה ("הכריע בהוהחליט ו

ומכא� לאחר שהמשיב ; המחוקק באמצעות ועדת הפני
 דחה את עמדת השר, במקרה שלפנינו .37
הרי שלא היה זה מעשה ראוי לעקו) את ,  הביא את הנושא לפתחו של המחוקק מרצונו הוא1

 .רצונו של המחוקק באופ� שבו זה נעשה

, מבוסס על תפיסת המדינה הדמוקרטית" (מודל חגורת ההעברה"לכפי שצוי� לעיל בכל הנוגע  .38

כאשר את הלגיטימציה לקביעת הכללי
 , כמדינה שבה לפרלמנט מונופול על קביעת הכללי


הרי שכא� ). אשר המעניק לגיטימציה לפעולתה של הרשות המבצעת, מקבל הפרלמנט מהע
הג
 שהדבר נעשה , גיבש המחוקקבניגוד גמור למדיניות אותה , פעל נציג הרשות המבצעת

 . הנתונה לולכאורה מתו( סמכות

 לבחו� לא רק אשר מתבקש, להתערבותו של בית משפט זהשל העותרי
 הקריאה באה מכא�  .39
 .אלא את טיבה של ההחלטה, את תוק) ההחלטה על פי גבולות הסמכות כפי שהוגדרו בחוק

לעובדה ג
 תת את דעתו ותרי
 לבית משפט נכבד זה מתבקש על ידי הע: מנדטוריתהסמכה  .40
 המנדט משלטו�, שהבסיס לפעולתו של המשיב מקורה בחקיקה מתקופת טרו
 הקמת המדינה

מכא� שלמעשה על המאזניי
 עומדת . ) לפקודת העיריות19סעי)  ( באר3 ישראלהבריטי
אל מול , נציגי הריבו� העצמאי של מדינת ישראלכנסת ישראל המגלמת את החלטת ועדה של 

 .לא דמוקרטי%  שלטו� ריכוזי כא�מכות שהוענקה בימי
 בה
 שלטס

                                                
  זילנד ובקנדה-יובנ, בגרמניה, ב"בארה, באנגליה,  נבחנו כמה מועצות ערים באוסטרליה 8
  331, 326) 3(ד לא" פעבדאללה עטאר' ני נ'שמואל שלום חג 16/77א " ע9
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ישראל הביאה ותרמה רבות להתפתחות %אי� מחלוקת על כ( שתקופת השלטו� הבריטי באר3 .41
 לא נית� , זאתיחד ע
. 10שמקורו היה במשפט המקובל האנגלי, של משפט מתקד
 ומודרני


% ב המשפטי באנגליה של שנות ה את המצלהתעל
 מ� העובדה שהוא שיק) במקרי
 לא מעטי
לא נית� , כמו כ�. אשר העניק סמכויות נרחבות וכמעט מוגבלות לממשל,  של המאה הקודמת30

לתעל
 מ� העובדה שחלק לא מבוטל של החקיקה האנגלית שיק) שלטו� לא דמוקרטי באר3 
 
 .אשיסטישלטו� פלשיטת
 ישראל וא) היו כאלה שהרהיבו עוז וציינו מספר חוקי
 המאפייני

 מאפייניו הפורמאליי
 תנולדה הגישה אשר אינה מסתפקת בבחינ, בשל הבעיה המתעוררת מכ(
  .במובנו המהותיג
 החוק בחינת אלא מדגישה את  ,של החוק

 מאז עזב 11"מי� רבי� זרמו בנהר המשפט"לוי ' השופט א' כבהיטב  זאת נסחכפי שהטיב ל .42
 עברה מערכת המשפט הישראלית מהעת ההיא. יילי
 הבריטי
 את אדמת אר3 הקודשאחרו� הח
 אשר שינתה את נקודת האיזו� בי� הפרט ,מפוארת" מהפכה חוקתית"רבות וותמורות תהפוכות 
בכוח ובשיקול הדעת , א� בעבר הרטוריקה המשפטית התמקדה בסמכויות: "לשלטו�

מכא� עולה  .12"תלרטוריקה של זכויות וחירויוהרי מעתה נעבור , )המנהלי והשיפוטי, החקיקתי(
תו( מת� , "רוח הזמ�" בתלבחו� את הסמכות המדוברבקשת העותרי
 מבית משפט נכבד זה 

בהפעלת " כי ו�כבר קיבל את העיקרבית משפט נכבד זה . פגיעה בזכויותיה
משקל הול
 ל
דעת המעוג� בדי� שהיה קיי� לפני תחילתו של חוק היסוד � לרבות שיקול–דעת שלטוני �שיקול

במקרה שלנו אומנ
 מדובר כאמור  .13"תת משקל מוגבר לזכות המעוגנת בחוק היסוד יש ל–
א( הדבר אינו מונע את בחינת , שכור מחצבתו עשרות שני
 לפני חקיקת חוקי היסוד, בחוק

 . הכלול בו לאור המהפכה החוקתית

הרי , העותרי
 יטענו לפג
 קשה בשיקול הדעת ולמרות שההחלטה כאמור נתקבלה בסמכות .43
והצור( בהתערבות זו גוברת בשל הנסיבות שבינ� הוענקה , שהיא ניתנת לביקורת שיפוטית

כוח מוחלט . כוח נוטה להשחית. שיקול הדעת המינהלי לעול� לא יהא מוחלט: "הסמכות
ששלטו� החוק מחייב גיבוש מערכת נורמטיבית אשר תרס� את שיקול , מכא�. משחית לחלוטי�
 שלא 1יציינו כי ה
 רואי
 בברכה את החלטתו של המשיב העותרי
 . 14"הדעת השלטוני

. ולהעביר את ההחלטה בעניי� הנדו� להכרעת ועדת הפני
המנדטורית לעשות שימוש בסמכותו 

, להימנע מלפעול כפי שפעלו  לכבד אותההיה עליוכנגד עמדתו משזו קיבלה הכרעה , אול

                                                
-ס"נבו תש) בעריכת חיים כהן ויצחק זמיר (מבחר כתביםאהרון ברק : מתוך [חמישים שנות משפט ישראלי אהרון ברק 10

 237' עמ, ]2000
 )טרם פורסם ('ואח אוצרשר ה  ' נואח יחברת ולצדק עמותת מחוייבות לשלום 03366/צ "בג 11
נבו ) בעריכת חיים כהן ויצחק זמיר (מבחר כתביםאהרון ברק : מתוך[הווה ועתיד , עבר: החוקה של ישראל,  אהרון ברק12
 267' עמ, ]2000-ס"תש

  94) 4(ד מט" פשר הביטחון' נ אליס מילר 944541/ בגץ 13
-ס"נבו תש) בעריכת חיים כהן ויצחק זמיר (בחר כתביםמאהרון ברק : מתוך[  שלטון החוק ועליונות החוקהאהרון ברק  14

 337' עמ, ]2000
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 אעשה ממלא –א קיבלת� אותה ברגע של!  מה טוב�א� היית� מקבלי� את דעתי "בחזקת 
 15!"כרצוני

� :שיקולי� פוליטיי� זרי

שעסקה א) היא  (16קבע בפרשת עזרא ברגר) שמגר' הנשיא מ' כב(בית משפט נכבד זה  .44

הוא חייב להיות מופעל , כי שיקול הדעת המנהלי אסור לו שיהא שרירותי, )בהחלטת שר הפני

 . ענייני
בתו
 לב ובסבירות ואסור לו שיהיה נגוע בניגוד

 1העותרי
 אינ
 יכולי
 לנתק עצמ
 מ� המחשבה שמא העיתוי הכול כ( בעייתי בו בחר המשיב  .45
 נמצא בימי
 אלה בעיצומ� של 1קשור במידת מה לעובדה כי המשיב , לקבל את החלטתו
 ". קדימה"בתנועתו הפוליטית ) פריימריס(בחירות מקדימות 

עת קדימה ישנ
 מספר לא קט� של ראשי רשויות סוד גלוי הוא כי מקרב הגו) הבוחר של תנו .46
התפיסה השלטת בתו( קדימה הינה שראשי הרשויות ; מקומיות גדולות ומשמעותיות בישראל


ויש ביכולת
 להטות , הללו הינ
 בעלי השפעה על מתפקדי
 רבי
 בסניפי
 המקומיי
 בעיר
תנה שלה
 בציבור בעלי  וזאת הודות לאחיזה הפוליטית האי,ת התמיכה במועמד כזה או אחרא


 . זכות ההצבעה בעיר

 1 של המשיב ומתו( רצונו, מכא� נובע החשש שההחלטה התקבלה בשל מניע זר מתערב .47
 לפעול כפי 1 בחר המשיב מכא�. להתחבב על ראשי הרשויות לקראת הבחירות הפנימיות

ונ
 של ראשי  כי המשיב אינו מסתיר את העובדה שהוא מגשי
 את רצ,אגב אורחא נציי�. שפעל
 כהאי 1במסגרת הודעה לאמצעי התקשורת שפרס
 דובר משרד הפני
 כתב המשיב . הרשויות
, שינוי זה זכה לתמיכת המרכז לשלטו� מקומי ולראשי רשויות רבי�: "ללא כחל וסרק, לישנא

 – "שהתמודדו מול מצבי� בלתי נסבלי� בהרכבת קואליציה ותפקוד לקוי של הרשות המקומית
 ."ד"ומסומ� באות  11/08/2008 �עת דובר משרד הפני� מיו� הב הוד"מצ

עדי , הוא לא אחר מאשר" המרכז לשלטו� מקומי"נציי� בהקשר זה כי מי שעומד בראשות  .48
 החברי
 בקדימה ה
 י
 נוספי
ראשי רשויות בולט. החבר בקדימה, ראש עיריית כרמיאל, אלדר

  .לציו�%� מראשו�מאיר ניצ ויעקב טרנר מבאר שבע, יונה יהב מחיפה

 :סכומו של דבר) 4

 לחתו
 על הצו דנא הנה בלתי 1לאור הנסיבות שצוינו הרי שהחלטת המשיב , כפי שפרטנו לעיל .49
סבירה ובלתי הגונה כלפי המועמדי
 שנערכו להתמודדות בבחירות לרשויות המקומיות 

ל הנדרש ואשר פוגעת באופ� אנוש באינטרס ההסתמכות שלה
 במידה העולה ע, הקרובות
 .   ובניגוד להוראות פסקת ההגבלה

                                                
  ".כפה עליהם הר כגיגית"למושג ל "י חז"עיוחד הרי שהדבר מזכיר את הפרשנות שנתנה מאם להיתלות על אילן גבוה ב 15
 48, 29) 3(ד לז"פ, שר הפנים'  נ' ואחעזרא ברגר 297/82צ "בג 16
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. מתבקש בית המשפט הנכבד להוציא מלפני צו על תנאי כמבוקש בראש העתירה, אשר על כ� .50
 בעתירה זו לאור העובדה דיו� מהירכ� מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על קיו
 % כמו

 .שמועד הבחירות הקרובות צפויות להיער( בחודש נובמבר הקרוב

 .פט הנכבד א) מתבקש להורות למשיבי
 לשאת בהוצאות העתירהבית המש .51

  
  
  
  
  
  
  

         _________   
  ד"עו אתי כהנא                               

  י
 העותר  כ "ב        
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 בנימיני  אדירי "נכתב ע


