ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה21-
لجنه االنتخابات المركزية للكنيست 21
The Central Elections Committee for the 21st Knesset
השופט חנן מלצר
המשנה לנשיאת בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

القاضي حنان ملتسر
نائب رئيس المحكمة العليا
رئيس لجنه االنتخابات المركزية

Justice Hanan Melcer
Deputy President of the Supreme Court
Chairman of the Central Elections
Committee

פ"מ 1/21
העותר:

מריח ר'דיר
נגד

המשיבים:

 .1נציב שירות המדינה
 .2תאגיד השידור הישראלי

בקשה להכרעה מוקדמת בשאלה האם העותרת כשירה ,לפי סעיף  7לחוק-יסוד :הכנסת וסעיף
 56לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט 1969-להיכלל ברשימות מועמדים בבחירות
לכנסת ה21-
עו"ד עלי שקיב [שכיב]
בשם העותרת:
בשם המשיב :1

עו"ד הדס ערן

בשם המשיב :2

עו"ד מרסיה צוגמן
החלטה

 . 1מונחת בפניי עתירה ,למתן הכרעה מוקדמת (עוד טרם הגשת רשימות המועמדים)
בשאלה האם העותרת ,עובדת תאגיד השידור הישראלי ,כשירה להיכלל ברשימת
המועמדים שמפלגת "חוסן לישראל" מתעתדת להגיש בבחירות הקרובות לכנסת ה-
 , 21או מנועה מהתמודדות נוכח הוראות הצינון שבדין.
 . 2סעיף  7לחוק-יסוד :הכנסת קובע כי אלה לא יהיו מועמדים לכנסת ) 10 (" :עובדי
תאגידים שהוקמו בחוק ,בדרגות או בתפקידים שייקבעו בחוק" .מכוח הסמכה זו,
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קבעה הכנסת בסעיף  56לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט( 1969-להלן :חוק
הבחירות לכנסת ) הוראות בדבר כשירותם של עובדי המדינה ,עובדי תאג ידים
שהוקמו בחוק ,חיילים ,שוטרים וסוהרים להתמודד בבחירות לכנסת.
 . 3סעיף ( 56א  ) 1לחוק הבחירות לכנסת מונה רשימה ,שהמנויים בה לא יהיו מועמדים
לכנסת ,אלא אם כן חדלו לשמש בתפקידם האמור לפני "היום הקובע" .סעיף ( 56א )1
האמור ,הגדיר את "היום הקובע" באופן יחסי לבכירות ם של המפורטים בהגדרה.
בפסקה (  ) 2להגדרה "היום הקובע" נקבע כי עובדי המדינה (לרבות עובד תאגיד
שהוקם בחוק ,לפי סעיף קטן ( 56א) לחוק האמור) שדרגתם היא אחת מארבע הדרגות
העליונות בכל סולם דירוג  ,נדרשים לחדול להיות עובדי מדינה או עובדי תאגיד
שהוקם בחוק "ביום הקובע " שהוא –
()1

 100ימים לפני יום הבחירות  -אם הבחירות מתקיימות במועדן או:

()2

 10ימים מיום קביעת מועד הבחירות  -אם הבחירות הוקדמו ,ונותרו מקביעת
מועד הבחירות פחות מ  110 -ימים ליום הבחירות.

 . 4מש חוק התפזרות הכנסת ה  , 20 -התשע"ט  2018 -הורה על פיזור הכנסת ה  20-לפני
תום תקופת כהונתה  ,ונותרו פחות מ  110 -ימים ליום הבחירות במועד תחילתו ,היום
הקובע כאמור היה יום ראשון ,כ"ט בטבת התשע"ט (  ( )06.01.2019ראו הודעת נציב

שירות המדינה מס' ע ט  7 /מ תאריך .) 30.12.2018
 . 5כלומר ,לצורך הכרעה בבקשה עלי לבחון האם העותרת מדורגת באחת מארבע
הדרגות העל יונות בסולם הדירוג בו היא מועסקת בתאגיד השידור הישראלי .ככל
שדרגתה של העותרת היא אחת מארבע הדרגות העליונות כאמור (או שמתח הדרגות
הצמוד למשרה כולל את הדרגה השלישית מתחת לדרגה העליונה) ,האם היא פרשה
מתפקידה לפני ה יום הקובע .
 . 6לאחר בחינת העתירה והתשובות לה ,ובכפוף לתשתית העובדתית שהונחה בפניי ,אני
סבור שאין מניעה שהעותרת תכלל ברשימת המועמדים לכנסת ה  . 21 -אביא נימוקי
להחלטה זו להלן ובסמוך ,ו בקיצור נמרץ נוכח העובדה שהגשת רשימות המועמדים
נקבעה לתאריכים  20.02.2019ו  , 21.02.2019 -קרי בעוד חמישה ימים בלבד.
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 . 7מועצת תאגיד השידור הישראלי קבעה ,באישור משרד האוצר ,ובהתאם לסעיפים
 ) 5 ( 11ו  81 -לחוק השידור הציבורי הישראלי ,התשע"ד  2014 -וסעיף  29לחוק יסודות
התקציב ,התשמ"ה  , 1985 -את " המבנה הארגוני של תאגיד השידור הישראלי ,את
מדיניות ההעסקה של העובדים ,וכן את שיא כוח האדם בתאגיד " .בקביעה זו נכללה
קביעת  12דרגות שכר שבהם דורגו עובדי התאגיד.
 . 8בהתאם להודעת ב"כ המשיב  , 2תאגיד השידור הישראלי ,העותרת משובצת בתפקיד
"טאלנט זוטר" ,שדרגתו היא הדרגה השישית בסולם דירוג השכר של עובדי
התאגיד.
 . 9כלומר ,בהתאם לתשתית עובדתית זו ,ומשהמשיב  2טוען בפניי שדרגה זו אינה
כלולה באחת מהחלופות בסעיף ( 56א  ) 1לחוק הבחירות  ,אני לא רואה מניעה
שהעותרת תכלל ברשימת מועמדים לכנסת ה  , 21 -והחל ממועד הגשת רשימת
המועמדים ,העסקתה בתאגיד השידור הישראלי תופסק (בהתאם לסעיף ( 56ב) לחוק
הבחירות ) .
 . 10בשולי הדברים אציין כי ראוי שהגורמים המוסמכים במדינה יבחנו את הוראת סעיף
( 56א  ) 1לחוק הבחירות  ,נוכח השינויים במבנה ההעסקה בשירות הציבורי (וראו סעיף
 30להחלטת השופט (כתוארו דאז) ס' ג'ובראן בפ"מ  2/21כולנו נ' נציב שירות
המדינה ( . ) ) 28.01.2015

ניתנה היום י ' ב אדר א' ה תשע " ט ( .) 15.02.2019

חנן מלצר
המשנה לנשיאת בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה 21 -
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