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להיכלל מועמדותו של המבקש  תבקשה להכרעה בשאל 

 20-ברשימות מועמדים בבחירות לכנסת ה
 

 החלטה

 

ביום מבקשתו עולה כי המבקש, מר אלירן וקנין, הוא קצין בשירות קבע בצה"ל.  .1

בקבע. ביום  יצא לחופשה ללא תשלום, אולם הוא עדיין מכהן כקצין 16.11.2014

על פיה הוא מנוע מוועדת הבחירות המרכזית נשלחה אליו הודעה  5.5.2015

 מלהיכלל ברשימת המועמדים "מפלגת כלכלה בראשות האחים גולדשטיין".

 

מספר ימים לאחר מכן, פנה אליי מר וקנין. לשיטתו, הוא זכאי להיכלל ברשימת  .2

ולא  בחופשההוא נמצא מפלגת כלכלה בבחירות. זאת, מכמה סיבות: העובדה ש

בשירות פעיל; הבחירות הוקדמו ומשכך לא ניתן זמן סביר "לאנשי קבע אשר 

חשים כי השליחות הציבורית בוערת בעורקיהם לממש את זכותם הדמוקרטית 

לבחור ולהיבחר". עוד מציין הוא כי "כלל נושאים אלו, למיטב הבנתי, מוגשים 

 ק'".היום בעתירה לבג"ץ ע"י מפלגת 'עלה ירו

 
ימים מתכנסת  שלושהדין הבקשה להידחות. נימוקיי יהיו קצרים, היות שבעוד  .3

 ועדת הבחירות המרכזית לאשר את רשימות המועמדים.

 
( עובדי 8יסוד: הכנסת קובע כי אלה לא יהיו מועמדים לכנסת: ")-לחוק 7סעיף  .4

מכה ". מכוח הסו בחוקשייקבעמדינה בכירים וקציני צבא בדרגות או בתפקידים 

-לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט 56זו, קבעה הכנסת בסעיף 

עובדי מדינה של  כשירותם( הוראות בדבר חוק הבחירות לכנסת)להלן:  1969

 להתמודד בבחירות לכנסת. ובעלי תפקידים נוספים, וביניהם חיילים, 
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היו ( לחוק הבחירות לכנסת מונה רשימה, שהמנויים בה לא י1)א56סעיף  .5

. "היום הקובע"מועמדים לכנסת, אלא אם כן חדלו לשמש בתפקידם האמור לפני 

( כי קציני קבע בכל דרגה שהיא בשירות קבע 3לעניין חיילים, קובע סעיף קטן )

 100בצה"ל מנועים מלהתמודד בבחירות אלא אם חדלו מלהיות קצינים בקבע 

כפי שהיה ות הוקדמו, אם הבחירימים לפני מועד הבחירות לכנסת. לחילופין, 

היום שבו הם  –ימים  110-ונותרו מקביעת מועד הבחירות פחות מבענייננו, 

 ימים מיום קביעת מועד הבחירות.  10הוא  קציניםנדרשים לחדול להיות 

 
. 18.12.2014הוא  לקציניםהוקדמו, "היום הקובע"  20-משהבחירות לכנסת ה .6

. בהקשר לזה, אין נפקא מינה באותו מועד, המבקש עדיין שירת כקצין קבע

"יום הקובע". סוגיה זו -לעובדה כי המבקש נמצא בחופשה ללא תשלום עובר ל

ראש ועדת הבחירות המרכזית -מופז נ' יושב 92/03)ע"ב  מופזנדונה בפרשת 

בית המשפט העליון, במותב . שם, (2003) 793( 3, פ"ד נז)עשרה-לכנסת השש

קבע לכל דבר; לא  חופשה הוא קצין בשירותקצין בשל תשעה שופטים, קבע כי "

רק מן הבחינה הפורמאלית, אלא גם לאור חובות ואיסורים מהותיים המוטלים 

 (.814, בעמ' שםהאופן שבו הוא נתפס בעיני הציבור" ) עליו ואף מבחינת

 
 .ערעורה של רשימת "עלה ירוק"זאת ועוד; אתמול דן בית המשפט העליון ב .7

בו ביום ניתן פסק מבקש, הועלו טענות דומות לטענותיו. בערעור, כפי שמציין ה

הדין בערעור, בו קבע בית המשפט העליון כי "לאחר שמיעת הערותינו חזרו בהם 

 המערערים מערעורם. הערעור נמחק ללא צו להוצאות".

 
 מכוח אלה, ועם כל הצער שבדבר, בקשתו של המבקש נדחית. .8

 

 (12.2.2015) ה"התשעבשבט  כ"גיתנה היום, נ          

 
 

 


