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19.7.2022

  

 לכבוד 

 דת מרצימר רן כהן, נשיא וע

 בדוא"ל 

  רות המקדימותיהצעת החלטה באשר לעריכת הבחהנדון: 

 

שבהן תתקיים  פיסיות ועדת הבחירות של מפלגת מרצ החליטה על קיום בחירות בדרך של הצבת קלפיות

בהחלטה רגילה דת המפלגה י. האם לאחר שכך החליטה ועדת הבחירות, מוסמכת ועהצבעה ממוחשבת

 ? )הצבעה תוך שימוש במחשב אישי( בחירות מקוונות כדי לקייםלשנות מהחלטתה של ועדת הבחירות 

 את שעה חוקתית?מהחלטת ועדת הבחירות בדרך של הורלשנות  צועידת מרהאם מוסמכת  -ולצד זה 

 על שתי שאלות אלה התבקשתי להשיב. 

 :עובדות

-בחירות לכנסת ההבהתאם לכך, . 24 -אישרה כנסת ישראל את חוק פיזור הכנסת ה 30.6.2022ביום  .1

 -טחוק הבחירות לכנסת )נוסח משולב(, התשכ")ט( ל 57. בהתאם לסעיף 1.11.2022ליום  נקבעו 25

 .14-15.9.2022 מיםעה ליהגשת רשימות המועמדים נקב ,1969

ליו"ר לדון בסדרי הבחירות המקדימות עדת הבחירות של מפלגת מרצ התכנסה ו 14.7.2022בתאריך  .2

את לוח הזמנים ואת סדרי ההצבעה. הוועדה קבעה  זובישיבה  .ולרשימת המפלגה לכנסתהמפלגה 

או לקיים בחירות  קוונותמהצבעה בשאלה האם לקיים בחירות עדת הבחירות ובמסגרת זו, קיימה 

בקלפיות ממוחשבות, בדומה לבחירות אשר התקיימו לאחרונה לוועידת מרצ והנהלות הסניפים. על פי 

 בחירות בדרך של קלפיות ממוחשבות.ביצוע הדעת רוב החברים, הוחלט על 

מי שאינם מצויים בארץ, וכיוצא חיילים, לללאפשר הצבעה מקוונת הוחלט פה אחד , לצד החלטה זו .3

. החלטה זו , וזאת תחת הצבעה במועד מוקדם יותר כפי שנהוגקבעויה, על פי קריטריונים אשר יבאל

 .חוקהל 213.6מחייבת את אישור ועידת המפלגה בהתאם לסעיף 

אל  , זכתה לביקורת ובשל כך באו פניותמקוון ההחלטה לערוך את הבחירות בקלפיות ושלא באופן .4

 , מלאות. מקוונותת בחירות ועידת המפלגה על מנת שתחליט על עריכ

 המסגרת החוקתית
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שהיא המוסד העליון של המפלגה ובין ועדת  ,סמכויות בין הועידה ה שלחלוק תקובעהמפלגה חוקת   .5

 הבחירות אשר מופקדת על ניהולו של הליך הבחירות. 

תוודא עדת הבחירות "  :סמכת לקבוע את כללי הבחירותוועדת הבחירות של המפלגה היא ועדה אשר מ .6

 ."והחלטות מוסדותיה עריכתן של בחירות פנימיות במרצ, בהתאם להוראות החוקה

כי חבריה לא יהיו חברים  חוקהבנקבע  וייחודיות תפקידה, של ועדת בחירותהמובנית רגישות הבשל  .7

ה מידית ושעלחוקה( וכן נקבע כי חבר אשר יגיש מועמדות י 218אחר )סעיף מפלגתי בשום מוסד 

 .(219ועדת הבחירות )סעיף וב ומחברות

ועדת הבחירות מצווה, על פי אופייה ומהותה לשמור על הליך בחירות תקין וסדור על פי הוראות החוקה  .8

  (.לחוקה 211)סעיף  והנחיות שניתנו לה

מועמדות, הכל  מועד הבחירות, את דרכי ההצבעה, תנאים טכניים להגשתועדת הבחירות תקבע את "

 ".שניתנוככל  והחלטות הועידה,לפי הוראות חוקה זו 

לקבוע הוראות ביחס לבחירות עתידיות. עם זאת, מוסמכת לפיכך, אין מחלוקת כי ועידת המפלגה  .9

דת המפלגה יהשאלה הנשאלת היא האם משנקבעו סדרי הבחירות על ידי ועדת הבחירות, מוסמכת וע

לאחר שלוח הזמנים ודרכי זאת,  .על החלטות ועדת הבחירותהמתגברות לקבוע הוראות עוקפות 

ולמעשה לאחר שמערכת הבחירות כבר לציבור  ופורסמו ,נקבעו על ידי ועדת הבחירותכבר ההצבעה 

 . החלה

הובע בפסק דינו של בית המשפט העליון לאחר שאלה גובשו לביצוע בחירות הקושי בשינוי הכללים  .10

 (10.11.2008) רון לוינטל נ' שר הפנים  7181/08בגץ  ב

אנו כי נפל פגם בעיתוי בו התקבלה ההחלטה. בית משפט זה פסק זה מכבר  סבורים

כי אין לבצע שינוי בנוהליה של מערכת בחירות לאחר שזו התחילה, כאשר אין מקום 

 לשנות את "כללי המשחק" במהלך התקופה בה מתנהלת מערכת הבחירות. ...

ה, בין אם מבקש אין מקום לבצע שינוי בנוהלים לאחר שמערכת הבחירות התחיל 

השינוי הוא מי שמבקש להתמודד במערכת הבחירות )כפי שהיה בעניין מוסלח( ובין 

אם מדובר בשינוי בנוהלים על פי החלטתו של השר הממונה או של רשות מינהלית 

 אחרת. 

ומכאן מתקיים  .הם חבריו בחירותבעל האמור נוסיף כי הועידה הוא מוסד פוליטי, חלק מהמועמדים  .11

 נקבעו על ידה. כבר קושי כי מוסד זה ישנה מהחלטותיה של ועדת הבחירות, לאחר שסדרי הבחירות 
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 213.6לחוקה קובע את כל הנושאים שעל ועדת הבחירות לבצע. ובמסגרת זו סעיף  213סעיף בנוסף,  .12

 ובאישור הועידה: לבקשת ועדת הבחירותוון קקובע את האפשרות לקיים בחירות באופן מ

 דרי הבחירות ובכלל זה: אופן ההצבעה המקוון ו/או מיקום קלפיות, מינויקביעת ס 

 ועדות קלפי ופרסום נהלים. עם זאת, החלטה על קיום בחירות מקוונות לועידת

  המפלגה, לרשימת המפלגה לכנסת או ליו"ר המפלגה, מחייבת את אישור הועידה;

בחוקה כי נושא זה, הוא בסמכות ועדת , נקבע מקוונותבחירות הכרוך בביצוע בשל הקושי  -כלומר .13

 הבחירות, באישור הועידה.

מכל האמור עולה כי הועידה מוסמכת לתת הוראות עתידיות ביחס לבחירות עתידיות. משהוראות  .14

על ידי ועדת  ותלהתערב בניהול הבחירות המבוצעמוסמכת עידה ו, אין הועל ידה לא ניתנוכאלה 

 .תפקידהאת לבצע ת עדת הבחירוווהבחירות ויש להותיר ל

 הוראת שעה

וחו לשנות את החוקה המוסד היחיד שבכזהו  במפלגה. העליוןהחוקתי ועידת מרצ היא המוסד כאמור  .15

  .(60%לחוקה )רוב של   6ברוב הקבוע בסעיף  - חוקההוראות הבהתאם לו

ועדת הבחירות, לאחר שאלה  יה שלישנו כמובן קושי מובנה בכך שוועידת המפלגה, תשנה מהחלטות .16

לשנות ועידה ושל הניתנו. לצד הקושי המשפטי האמור, אין כל עיגון בחוקה אשר מגביל את יכולתה 

 .הוראת שעההוראות החוקה ולקבוע בה כל את 

   24 -ולכנסת ה 23-לכנסת ההרשימות את  "להקפיא"כי ההחלטות שלא לקיים בחירות, ואזכיר  .17

תשונה החלטתה האמורה של ועדת  כי אין מניעה משפטית . ומכאןשעהבדרך של הוראת התקבלו 

 בדרך של הוראת שעה.   הבחירות 

 לסיכום

 (.211הבחירות במבט צופה פני עתיד )סעיף  תעידה מוסמכת לתת הוראות לוועדוהו .18

הוראת שעה קבלת וונות בדרך של קמתהיינה בחירות כי העידה תקבע והושאין מניעה משפטית  .19

 וב המתאים לכך.וברתקנונית 

 

 אורי הברמן, עו"ד


