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בהתאם לעתירה שבפנינו ,נקבע כינוס של הנהלת מרצ שעל סדר יומה "דיון ואישור מצע מרצ לבחירות
הקרובות" .הדיון נקבע להיום  ,68/802בשעה .00:11
בחצות הליל שבין  5-68/הגיעה לידינו העתירה דנן ,ובמסגרתה בקשה לצו מניעה זמני ,להסיר את
הנושא מסדר יומה של ישיבת ההנהלה ,מאחר שהסמכות לדון במצע ובשינוייו היא של ועידת מרצ.
פרק ג' לתקנון מרצ דן בסמכויותיה של ועידת מרצ ,שהיא הרשות המחוקקת במפלגה.
בסעיף  0/.9.9לתקנון נקבע ,כי בין תפקידי הועידה:
"לדון ולהחליט בדבר שינויים במצע מרצ ,בחוקתה ובתקנונה".
בתגובות שהוגשו הבוקר על ידי המשיב  9ועל ידי המזכ"ל ,שביקש להצטרף כמשיב לעתירה ,נטען ,כי
השינויים שאמורים להיות נדונים בהנהלה הם שינויים קלים ובלתי מהותיים ,כי יש לאמץ פרשנות לתקנון
המתירה שינויים בלתי מהותיים כאלה ,גם ללא אישור הועידה ,כי הדבר נעשה גם בעבר ,וכן כי מועד
הבחירות הקרוב מקשה על קיום דיון בענין זה בועידה.
בתגובה לא פורטו התיקונים והשינויים המוצעים ,דבר המתבקש מאליו ,כדי לאפשר לנו להתרשם אם
אכן ,כנטען ,מדובר בשינויים מינוריים ובלתי מהותיים.
עם זאת ייאמר ,כי בשלב זה לא התרשמנו ,שיש בטענות די כדי לשכנענו ,לכאורה ,כי ניתן לחרוג
מהוראות התקנון .דין הוא ,שאין המחוקק משחית מילותיו לריק ,וסביר ,כי לו רצה להתיר שינויים "קלים"
ו8או "בלתי מהותיים" במצע גם לגופים אחרים במרצ ,זולת הועידה ,היה עושה זאת באופן ברור ,ומכליל
הוראות כאלו בתקנון.
יתרה מכך ,אימוץ פרשנות המתירה לרשות המבצעת (ההנהלה) ,להתערב בתפקידה התקנוני של
הרשות המחוקקת ,הוא מרחיק לכת עד מאד ,וספק אם ניתן להכשירו בהסתמך על כללי פרשנות,
ליבראליים ככל שיהיו.
עם זאת ,לא מצאנו לנכון לצוות על מניעת כינוס ההנהלה ו8או מניעת הדיון בשינוי המצע ,בטרם קיום דיון
פרונטאלי בפנינו ,אולם מצאנו להורות ,כי לא יתאפשר שינוי כלשהו במצע ,בלא דיון ואישור הועידה ,וכי
אין לפרסם תיקוני מצע ו8או מצע מתוקן כלשהו ,בלא שאושר על ידי הועידה ,וזאת כל עוד לא הוחלט
אחרת על ידי בית הדין.
דיון במעמד הצדדים יקבע במועד מוקדם ככל האפשר.
ניתן היום 68/802
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