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בבית הדין של מרצ
עתירה על פי סעיף  4816לתקנון מרצ
העותרת:

המשיבים:

ועדת הבחירות ע"י יו"ר הועדה שחף כהן זאבי

10

ח"כ מוסי רז ע"י ב"כ עוה"ד יפעת סולל

12

עו"ד יורם אברהמי היועץ המשפטי למפלגה

13

ח"כ תמר זנדברג  -יו"ר המפלגה

16

תומר רזניק  -מזכ"ל המפלגה

החלטה מס' 0
 10ח"כ מוסי רז הגיש לועדת הבחירות את מועמדותו לפריימריס הקרובים לבחירת רשימת המפלגה
לכנסת ה120-
הועדה פנתה לבית הדין בבקשה לכך שמכח סמכותו  -הקבועה בסעיף  4816לתקנון המפלגה -
לדון בפירוש חוקת המפלגה ותקנונה  -ידון ויכריע בשאלת הפרשנות הנכונה של סעיפים 33
לחוקת המפלגה ו 6314 -לתקנון המפלגה לעניין זה1
 12להלן נוסח הסעיפים הרלבנטיים:
סעיף  33לחוקה:

"מזכ"ל המפלגה יהיה אחראי על ניהול המנגנון הארגוני אדמיניסטרטיבי כספי של המפלגה,
תוך זיקה לסדר היום הפוליטי שלה .המזכ"ל לא יוכל להציג מועמדותו בבחירות לרשימת
המפלגה במסגרת הבחירות לכנסת שלאחר סיום כהונתו".
סעיף  6314לתקנון:
"המזכ"ל לא יוכל להציג מועמדותו בבחירות לרשימת המפלגה במסגרת הבחירות לכנסת
שלאחר סיום כהונתו".
 13הגשת המועמדות ע"י מוסי רז לוותה בחוות דעת משפטית מטעמו ,לפיה "הפרשנות הראויה של
סעיפים אלו בחוקה ובתקנון היא כי אין מגבלה החלה על ח"כ רז מלהגיש את מועמדותו כאמור"1
 16המשיבים רשאים להגיב עד ולא יאוחר מיום ה  3101210/בשעה 102:11
 15בנסיבות העניין ,אני מוצאת לנכון:
א 1להורות על העברת הבקשה ,חוות הדעת ,והחלטה זו לכל מי שהציג מועמדותו כמתמודד
בפריימריס ,ולאפשר לו להביא בפני בית הדין את עמדתו המשפטית1
ב 1לאפשר למי מחברי מפלגה המעוניין בכך להביא בפני בית הדין את עמדתו המשפטית1
ג 1הבאת העמדה תעשה בהודעה בכתב בהיקף שלא יעלה על  2עמודים ,אשר תוגש עד ולא
יאוחר מיום ה  3101210/בשעה 102:11

 14החלטה זו תובא לידיעת חברי המפלגה ע"י פרסומה באתר האינטרנט של המפלגה1
 17חוות הדעת מטעמו של מוסי רז תפורסם באתר האינטרנט של המפלגה בקישור בתחתית
החלטה זו1
 18לאחר קבלת התגובות ובהתאם להן יקבע בית הדין את אופן הדיון בבקשה1
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עדי גיסיס ,עו"ד
יו"ר בית הדין

