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 מוחמד דעיבסמר  המבקש:
 

ב' לחוק הרשויות המקומיות )בחירות( 7בקשה לפי סעיף  
 (חוק הרשויות המקומיות)להלן:  1991-ההתשכ"

 

 החלטה           
     

הורשע  כי אין בעבירה בהלקבוע בבקשה ( 3.12.0218) היוםהמבקש פנה אליי  .1

קלון, ולפיכך, באפשרותו להתמודד בבחירות הקרובות לרשויות המקומיות לתפקיד חבר 

 .כפר נחףהמקומית  ברשותמועצה 

 
 )א(707)על פי סעיף  סחיטה בכוחם בגין עבירת נגד המבקש הוגש כתב אישו .0

, 7117021)ת"פ ניתן גזר הדין בעניינו  17.10.0221ביום (. 1977-לחוק העונשין, התשל"ז

נגזר עליו עונש מאסר בפועל של שישה , ו(שפירא' ר השופט, חיפה המחוזימשפט הבית 

כום שנלקח על ידו השבת סחודשי מאסר על תנאי,  10חודשים שירוצו בעבודות שירות, 

המדינה ערערה על  ש"ח. 1,222בסך  ש"ח, ופיצוי לאחרון 7,222מהמתלונן שסחט בסך 

, וגזר על המבקש 07.7.0229קולת העונש, ובית המשפט העליון קיבל את הערעור ביום 

, 0717029חודשים, ולא התערב בשאר רכיבי גזר הדין )ע"פ  10 שלעונש מאסר בפועל 

 (.ד' חשין-ו א' א' לויופטים והש א' ברקהנשיא 
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לו מסר  1.12.0218ביום שלטענתו המבקש הגיש את הבקשה שלפניי לאחר  .8

כי הוא פסול מלהתמודד בבחירות הקרובות, נוכח הרשעתו בעבירה מנהל הבחירות 

 שצוינה לעיל. 

 

)ב( מגביל 7לחוק הרשויות המקומיות, קובע את הזכות להיבחר. סעיף  7סעיף  .7

ף קובע כי פסק דין חלוט אשר גזר על פלוני מאסר בפועל מעל שלושה זכות זו. הסעי

חודשים, וטרם עברו שבע שנים מיום סיום ריצוי העונש, מעמיד "חזקת קלון", הניתנת 

לסתירה בהחלטה של יושב ראש ועדת הבחירות. טרם חלפו שבע שנים מאז שסיים 

 המבקש לרצות את עונשו, ולפיכך עומד הוא בחזקת הקלון.

 

()א( קובע כי בקשות לקביעה על 0א)7דין הבקשה להידחות על הסף. סעיף  .1

שלפני יום הבחירות".  80-היעדר קלון צריכות להיות מוגשות "לא יאוחר מהיום ה

 –(, קרי 00.12.0218ימים טרם מועד הבחירות )הקבועות ליום  17הבקשה הוגשה 

י המאפשר ף כי המבקש לא הצביע על מקור חוק. לכך יש להוסיימים 13באיחור של 

הרשויות לחוק  ()א(0א)7את המועד הקבוע בסעיף ליושב ראש ועדת הבחירות להאריך 

 מיום יעקב יובלבעניין  א' רובינשטייןשל השופט  החלטתו)השוו: . המקומיות

17.11.0210) . 

 

בהם מועד  יש להדגיש כי חוקי הבחירות השונים קובעים לוחות זמנים דוחקים, .9

רודף מועד. הגמשה של אחד מן המועדים תביא לשיבוש הבחירות, ולכך אין להסכין 

לפסק דינו  8, פסקה פייגלין נ' יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית 11078020)השוו: בג"ץ 

 ((.11.1.0228) ש' לויןשל המשנה לנשיא 

 
ת הקרובות המבקש מנוע מלהתמודד בבחירו לפיכך, הבקשה נדחית על הסף.    .7

 כפר נחף.לתפקיד חבר מועצה ברשות המקומית 

       
 (.3.12.0218התשע"ד ) בחשון ד'ניתנה היום,       

 

 סלים ג'ובראן
 שופט בית המשפט העליון
 יושב ראש ועדת הבחירות
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