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בתי ובמשפט
בימ״ש לעניינים מינחליימ חיפה

עת״מ 001340/03
עת״מ 1369/03

בפני:

תאריך:

כבי השופט ש .ברלמר

18/12/2003

פסס דיו

עניננו בבחירות לראשות הרשות המקומית ביישוב שעב.
ביישוב הוצבו  4קלפיות ותוצאתן היתה  1369קולות לטובת המערער עפו ו  1447 -קולות לטובת
המשיב שחיבר.
הוגשו ערעורים על תוצאות הבחירות והדיון נסב על פסילת פתקים המקופלים בפינותיהם ו/או
במרכזם משום שהדבר עלול ,אס הוא עלול ,לזהות את המצביע כדרישת סעיף  (8)63לחוק
הרשויות המקומיות )בחירות( התשכי׳ה ״ ) 1965להלן  -החוק( ,וכן על פגיעה בבחירות באמצעות
מעטפות שהוצאו'מן הקלפיות באופן שניתן היה ,לטענת המערער ,להשפיע על תוצאת הבחירות
בשיטה הידועה כ״מעטפה מסתובבת״.
בעניננו הסתבר כי  3מעטפות השייכות לקלפי  3נמצאו ונימנו עם הקולות בקלפי מס׳  4וכך גם
להיפך ,בעוד שסעיף )61א( של החוק דורש כי אותה מעטפה הנמסרת לבוחר היא יו אשר עליו
להטיל לעיני ועדת הקלפי ,לתוך הקלפי.
הדיון בערעור נחלק לשניים .תחילה נדון ענינם של הפתקים המקופלים העלולים לזהות את
המצביע ,ואח״כ נסב הדיון על המעטפה המסתובבת,
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בתי המשפט
בימ״ש לעניינים מינהליים חלפה

עת״מ 001340/03
עת״מ 1369/03

בפני:

כב׳ השופט ש .ברלינר

תאריך ג 18/12/2003

באשר לחלק הראשון של הדיון ,הצדדים הסכימו כי בית המשפט יעיין בכל הפתקים ויחליט לפי
שיקול דעתו וכפי שייראה לו צודק והוגן מסיבות הענין ולאור החומר שבפניו ,על גורלם של
פתקים אלג נמצא ,שתופעת הפתקים המקופלים ,לרבות הפתקים המקופלים במרכזם לרוחב,
הגיעה למימדים נרחבים ביותר מכלל הפתקים שבבחירות ,והיה בהתנהגות ועדות הקלפי אישור
לכך שדבר סימן מצביעים או קבוצות מצביעים .בנסיבות אלה ראה בית המשפט שגם בפתקים
המקופלים לרוחב היתח מעין שיטה לזהות מצביע או קבוצת מצביעים ,ותראה לכאורה כי
הפתקים קופלו בכוונה וכשיטה .בהתאם לכך נפסלו אותם פתקים שנמצא שהיה בחם כדי לזהות
את המצביע ,והתוצאה היא באשר לקלפיות  1ו ־  ,2כדלקמן 572 :קולות כשירים לטובת המערער
פאעור ו  718 -קולות כשרים לטובת שחיבר )זאת לעומת התוצאות המקוריות 639 :לפאעןר ו -
 791לשחיבר(.

באשר לקלפיות  3ו  4 -־ הסכימו הצדדים כי הממצאים הנוגעים למעטפות מצדיקים בחירות
חוזרות באותן קלפיות ,ולפיכך תוצאת הערעור היא כדלקמן ־
באשר לקלפיות  1ו  2 -מתוקנות בזה תוצאות הבחירות כאמור לעיל 572 :קולות לפאעור ו 718 -
קולות לשחיבר.
באשר לקלפיות  3ו  - 4 -בית המש3ט מורה בזח על ביטול הבחירות בשתי קלפיות אלה ועל
עריכתן שנית ,כאמור בסעיף )73ב() (1לחוק.
באשר להסכם א׳  -רשמתל אותו לפני ,וכעולה ממנו ,ברור כי יש לערוך את הבחירות החוזרות תוך
הקפדה יתרה כדי למנוע את התקלות שאיפיינו את הבחירות הקודמות ,ובנדון וה אבקש שמנהל
הבחירות ידגיש ויפיץ בקהל המצביעים ,כי אין לקפל את הפתקים לא במרכז ולא בכל צורה
אחרת ,על מנת שתימנע התופעה של סימון פתקים על ידי קיפול בכל אופן שהוא שכן הובהר
שבסיבוב הראשון חיה גם בקיפול התמים לכאורה ,במרכז לרוחב ,בדי להוות סימן העלול לזהות
את המצביע.
ככל שהצדדים חלוקים על ההצעה שהועלתה עם סיום הישיבה הקודמת ,אציין כי ככל שאני
התכוונתי לכך ראיתי לראוי לקבל את תוצאת הבחירות בקלפיות  1ו ־  2כפי שתוקנו עקב קיפול
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בתי המשפט
עת״מ 001340/03

בימ״ש לעניינים מינהליים חיפה

עת׳׳מ 1369/03
בפני:

כב׳ השופט ש .ברלינר

האריך־

18/12/2003

בקלפיות  3ו  .4 -דברים אלה מתיישבים עם הסכמת הצדדים להשאיר לבית המשפט שיקול דעת
להחליט ,באשר לפתקים המקופלים וכשרותם )ראה עמ׳  6לפרוטוקול(.
ניתן היום כ״ג בכסלו ,תשס׳יד) 18בדצמבר  (2003במעמד הצדדים.

ש .ברלינר ־ שופט
לאחר מכן מתייצב עו״ד חטר ישי.
עו״דחטרישי:
כמדומני שחלה השמטת קולמוס בכך שביהמ״ש בפסה״ד שנחתם חיום לא כלל את הפסקה
האחרונה אותה הקריא בסיום הדיון בערעור היום כשנתן את פסק הדין ,פסקה שהתייחסה לזכות
הערעור לביהמ״ש העליון .אבקש הבהרה בנדון זה.
החלטה
בעת ההגהה והעריכה של הפסק ,על הדוכן ,תוקנו הושמטו והוספו דברים לנוסח שהוקרא.
בעניננו לא ראיתי בנוסח הסופי של הפסק להתייחס לאמור בסעיף )73א( לחוק הרשויות
המקומיות)בחירות( שכן ברי ונעלה מכל ספק ,שבכל מקרה פסק הדין ״ניתן לערעור לבית המשפט
העליון ברשות שופט של בית המשפט העליון ,בשאלה משפטית״ ,כאמור בסעיף )73א( הנ׳יל,
וזכות זאת כמובן שמורה לכל אחד מבעלי הדין ,לרבות המערער ,בכל מה שקשור לפסה״ד שניתן
חיום או להחלטות הביניים שאומצו בפסק הדין.
ניתנה היום כ״ג בכסלו ,תשס״ד) 18בדצמבר  (2003במעמד עו״ד חטר ישי.
ש ,ברללנר ־ שופט
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