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 2 פרוטוקול
  3 

 4אבקש לחקור את המצהירי�, נגר� נזק אדיר למפלגה כתוצאה מהצו שנית%, שאי% לנו  ו"ד בוסי:ע

 5  ספק שאילו לא היה העני% של התקנו% שלא הוצג, הצו לא היה נית%. ממועד קבלת החלטת גברתי, 

 6העני% העקרוני והמהותי שהיה אמור לעלות בראשית הועדה הוא הא� אפשר או אי אפשר שינוי סדר 

 7  היו�.  תמיד משני� את סדר היו� במהל* ועוד באותו רגע. 

 8  כמו כ% אבקש לנהל דיו% על העדר מיצוי ההליכי�. 

   9 

 10  חברי טע%  לחובת מיצוי הליכי�, ולא מצאתי את זה בתגובה.   עו"ד יפה: 

 11, 6&ו 5, 4, שאגב נסתרות  על ידי המשיבי� 3&1בסופו של יו�, ג� א� יתקבלו כל טענות המשיבי� 

 12  שלושת� בעלי תפקידי� בכירי�, שנוקטי� באופ% יוצא דופ% של קנש כזה בי% בעלי התפקידי� הש

 13סיו% בכירי� במפלגה, לבי% יו"ר המפלגה ושותפיו, בענייני� הכי מהותיי� של הפרדת הרשויות, של ני

 14את כל המערכת המשפטית על טענה, שאנו לא מסכימי� לה, שהמוסד הפוליטי העליו% של לייתר 

 15  מפלגת העבודה, יכול לקחת כל פסק די% של הרשות השיפוטית הפנימית ולהפו* אותו. 

 16המשמעות של הטענה הזאת, שנטענת לראשונה, וצר לי חברי עו"ד בוסי נמר$ אבל הוא מנסה לעשות 

 17להרוס את המערכת המשפטית ולהפו*  & מספר גדול של יו"ר מפלגה ויועצי� משפטיי� מה שלא עשו

 18לכ% ג� א� יתקבלו כל הטענות, שהועידה יכולה לבטל כל החלטה של מוסד שיפוטי  אותה לפוליטית. 

 19  כפופה לביקורת  ,פנימי, והועידה היא פוליטית, עדיי% הועידה כויעדה

 20  מחר היו אמורות  .הבחירות שיצאה לאחר הגשת המועמדות שיפוטת, וכא% הנושא הוא הרכבת של

 21לחודש. הועידה העשירית היתה צריכה להבחר מחר,  14 מהחל היה השינוי כאשר להתקיי� הבחירות 

 22מספר שבועות כלומר וה� עצרו את זה על דעת עצמ�. הועדה היתה אמורה להתכנס לאחר הבחירות, 

 23  . לאחר מכ%

 24ג� א� הועידה המוסמכתכפופה לביקורת שיפוטית, וההלכה המושרשת של בית המשפט היא שכאשר 

 25  החל הלי* בחירות, א, אחד לא יכול לשנות אותו ולשנות את כללי המשחק. 

 26  . 27.5הגשת המועמדות הסתיימה ב  .הועדה התשיעית פוזרה 24.4ב  בתשובה לבית המשפט, 

 27בצבא שת כב' השופט בדימוס יעקב שמעוני, וה� קיבלו הוראה המפלגה בחרה בועדת בחירות בראשו

 28  ניגוד לכל די%. בתפסיקו הוראה פוליטית שיצאה ממי שהינו כפו, ליו"ר, וזאת  –והיא לא נותני� 
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 1, הרי שהתהלי* עצמו כפו, לביקורת שיפוטית של 3&1ג� א� יתקבלו כל הטענות של מפלגת העבודה 

 2הטענה של מיצוי הליכי�  ה� משכו את ביקורת שיפוטית פנימית, ו בית המשפט, בוודאי כאשר אי% לי

 3  השטיח מתחת לכל מיצוי ההליכי�. 

 4דבר וכ% ביקשו לבטל את הלי* הבחירות, לפיו (נספח ג') שעמד, היה אותו סעי, סדר היו� הראשוני 

 5  פנינו היו"ר ושונות, ואינני יודע מה התכוונו להכניס בשונות אבל זה היה סדר היו�. אנחנו 

 6  בכתב, במסגרת מיצוי ההליכי� עוד לפני שהגשנו  את העתירה למוסד הפנימי ואמרנו שאת� לא 

 7הגשנו עתירה, והמוסד קבע כהאי לישנא  שיש  ,יכולי� לעצור הלי* בחירות באמצע, נעננו בשלילה

 8(סעי,  להסיר מסדר היו� את הסעי, שעניינו ביטול הלי* הבחירות ומינוי כל אלה שהגישו מועמדות

 9   .לסדר היו�) 2

 10ד של בית משפט זה והתחייבות "הלי* הבחירות הזה לא נולד כבאקראי, אלא נולד בי% היתר מכח פס

 11  מפלגת העבודה לקיי� הלי* בחירות.  זה לא קיו� הלי* בחירות אלא קיו� מינוי, 

 12  ל ואנשי� ממני� את עצמ�. מתכנסת ועידה תשיעית ומכריזה על עצמה כועידה עשירית, וע

 13  האלפיי� נוספו עוד שלושת אלפי� שלש מאות, אבל אנשי� מצביעי� לעצמ�, בעלי אינטרס מובהק. 

 14אני הבאתי את המובאה שמופיעה באתר מפלגת העבודה בחוקת המפלגה, נכו% לרגע זה, שאומרת 

 15  יו� לפני כ%.  14שצרי* לשלוח סדר יו� 

 16  לא מופיע זה ו ,ימי� 10בשלב מסויי� ל  תוק%שי, בתיקו% שניסיתי ללמוד, מדברי� על תיקו% יחבר

 17ימי�. יש רציונל  10מופיע באתר. אני מוכ% ללכת ע� ה ה� אומרי� שבנוסח המקורי של החוקה, אבל 

 18מאחורי זה. הועידה זה הכנסת, וכאשר מבקשת הועידה לשנות תקנה, אנשי� זכאי� להגיש הצעה 

 19  ת דיבור, פה אי% מחטפי�. נגדית, לדו%, לגייס חתימות להצבעה חשאית, לבקש זכו

 20  מה שניסו פה זה אבא של המחטפי� ומגלגלי� עיניי� בתו� לב, וכל זה מנסי� לומר רגע רגע יש 

 21רצו והוציאו הודעה שאנחנו מטעי�.  לכ%  שעות. 72בהול של  כא% סעי, המופיע בנוהל שאפשר משהו

 22, 06.00 שעהלישיבה של יו� ראשו% בלער*,  12.00שישי ב יו� ההודעה על תיקו% סדר היו� באת הוציאו 

 23  מנסי� להג%. עוד , כ* שמוסיפי� חטא על פשע ו10שא� נספור את השעות, זה פחות מ

 24אני מפנה לדברי  .שעות, דחיפות זו דחיפות, וזה לא רצו% לבצע מחט, 72סיפור של דחיפות של באשר ל

 25ולא זכור לי שההנהלה  22.7"נכחתי בישיבת הנהלת המפלגה ביו� שישי  7.4פרופ' ליבאי בסעי, 

 26התבקשה להצביע על נוהל דחו, בהתכנסות הועידה, ע� זאת נזכור כי כינוס... ולא היה צור* לכינוס 

 27   .דחו," (מצטט).

 28  שו� דבר לא דחו, בזה וה� לא יכולי� לשנות במספר שעות. 
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 1בפרוט'  ,בהלי* נגדוהתבטאו ג�  6, 5,  4ג' לחוקה, לגבי המשיבי� 8לגופו של עני%, אני מפנה לסעי, 

 2כאשר מ% הדי% היה שיביאו את הפרוטוקול, וש� התבטאו פרופ' ליבאי, עו"ד שפירא  ,שלא הביאו לנו

 3ג' שונה ממה שמפלגת העבודה מבקשת, וה� מתייחסי� לאותו 8ענו שהרציונל של וט חרמוניעו"ד ו

 4ולת� לבקש מותב מיצוי הליכי� שכבר כבודה התייחסה, שעברו מהמישור המשפטי לפוליטי, ויכ

 5  מה רצת� מהר לפוליטיקה?  אז תלתא,  

 6. לגופו של עני%, אי% מחלוקת אבל הסעי, הזה קיי� כנראה עשרות שני�, ומעול� לא נעשה בו שימוש

 7עתירות לא מוציא ממצאי� ומסקנות, אלא מוציא מתחת ידו פסקי די%.  ביקורת  בירורהמוסד ל

 8אני לא   .נעשה תלאי והוסיפו את זה זהאיזה שהוא שלב מוציאה ממצאי� ומסקנות. יכול להיות שב

 9  יודע מה עשו. 

 10טענה שאפשר לאגב עמדה של יו"ר ויוע$ משפטי, ואני מתכוו%  ולגופו של עני%, א�  נקבל את הכוונה, ז

 11לבטל כל פסק די%. השימוש הזה נוגד את כוונת המחוקק ולא יכול להעשות השימוש הזה בצורה 

 12מיצוי הליכי�, וג� מהותי, ואני מפנה לדברי ער% חרמוני מזכ"ל  –חט,, שנית שנעשה, שראשית זה מ

 13  .."אני סבור שהשימוש בסעי, זה נועד למנוע..." (מצטט) 20המפלגה בתגובה שלו בסעי, 

 14זו פרשנות שאני מסכי� איתה, א� בכלל אפשר, כלומר לא נית% לעשות שו� שינוי בתקנו% בכל הנוגע 

 15מועמדויות, סגירת ספר הבוחרי�,   5300והבחירות יצאו לדר* בעצ�  הגשת לבחירות הקרבות מאחר 

 16  מזלזלי� בה.  ,יש מועד בחירות והכל מוכ%, ויש ועדת בחירות שמעלימי� אותה

 17יש מחוייבות חוקתית ומחוייבית משפטית מכח פסק די%, לקיי� הלי* בחירות. המשמעות היא 

 18וו% להצהרה שניתנה בהלי* משפטי שהתנהל בבית שהמפלגה מבקשת ביטול הלי* בחירות, ואני מכ

 19  משפט זה בפני כב' השופט בכר.

 20נציג מפלגת העבודה  חברי .בכרכב' השופט מפנה לנספח ז', כיוו% שאיחרו בביצוע פסק הדי% של אני 

 21כאשר הכותרת היא 'קיו� בחירות', ואז  )נספח ז'(אמר שה� מאחרי� והגיש הודעה לכב' השופט בכר 

 22  עשות בחירות, ופה מדברי� על כ* שיש כבר הלי* בחירות ונבחרה מתחייבי� ל

 23למעשה מציגי� פה מצג הפו* ממה שהגישו בפני השופט בכר , בערכאה הראשונה שנית% כאשר  ועדה

 24פס"ד בהסכמה, וזה ג� עני% שמשתיק אות� מלטעו%. זה לא עני% חוקתי אלא משפטי, של התחייבות 

 25  וה� מבזי� פסק די% של בית המשפט. 

  26 

 27  ימי�.  19יו� מיו� מת% פסק הדי%.  פסק הדי% נית% ב  21יש נוהל של  פרופ' ליבאי:

  28 
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 1רו% לוונטל. בפסק הדי% הזה פסלו תקנות חדשות שיסד אריה דרעי  7181/08מפנה לבג"צ   פה:יעו"ד 

 2לעני% הרכב מועצות הערי�, ואמרו שהתחילו הבחירות ואי אפשר לשנות עכשיו את כללי  ,כשר הפני�

 3  ה אני ג� מפנה לדברי בית המשפט העליו% שהגשנו. המשחק, ובעני% ז

 4, ייצגתי את מפלגת העבודה נגד ההסתדרות, שפסלנו החלטה של הטריבונל של 141/02בהמר' 

 5  ההסתדרות לגבי שינוי כללי המשחק של הבחירות לאחר תחילת%. 

  6 

 7חוקה, ליצור , אי% מחלוקת שהועידה מוסמכת לחקוק תקנות/כללי� לג' 8לעני% סעי,   עו"ד מור :

 8ות בסעי, יתוכ% לחוקה. באי� פרופ' ליבאי, עו"ד יגאל שפירא והמזכ"ל ואומרי� שהשימוש שצרי* לה

 9הוא רק ענייני� פוליטי� כגו% כניסה לממשלה או הצטרפות של קואליציות, שבמקרה התגלגלו  למוסד 

 10עתירות הסתמ* עליה� עתירות. הועידה יכולה לשנות ג� חוקי� שהיא יצרה ושהמוסד לבירור  בירורל

 11בפסק דינו, כי היא היד המחוקקת, אבל אי% מחלוקת שהועידה לא יכולה לצאת נגד העיקרו% 

 12הדמוקרטי שלא משני� כללי משחק בזמ% שהרכבת כבר בסו, הדר* ובתחנה האחרונה, ואת זה 

 13הועידה לא מוסמכת, אלא א� חברי רוצה לומר אנחנו לא מפלגה דמוקרטית, אבל הועידה לא 

 14  מוסמכת לעשות הכל,  ג� לה יש עקרונות. 

  15 

 16אנחנו מסכימי� כי הדיו% יהפו* לדיו% בתיק העיקרי ובית המשפט ית% פסק די% על  ב"כ הצדדי# : 

 17  סמ* הטענות הבאות בפניו. 

  18 

 19ה ביו� שישי, אמר עו"ד יגאל שפירא לפרופ' ליבאי, תבמהל* הדיו% בישיבת הנהלה שהי עו"ד בוסי:

 20  שאי% הלי* ערעור בהרכב של שלושה בענייני בחירות.  

 21שני� . שני יו"ר לא קיימו בחירות, והיו�  4חוקת המפלגה קובעת שועידת המפלגה  תבחר פע� ב 

 22ה לקיי� בחירות , הוא זה שביקש לעשות בחירות, ואמר אני רוצ2המשיב  &. דווקא היו"ר2018אנחנו ב 

 23שיו"ר האחרי� לא עשו. חברי מנסה לשכנע את בית המשפט שהביטוי בחירות הוא להכניס פתק 

 24  , ולא כ*. לקלפי

 25לומר השופט בכר אמר שהבחירות שצריכות להתבצע על פי חוקת המפלגה, ואני אומר אי* אפשר כב' 

 26ישיבה, ועדת חוקה  על, וכינסנונית% לראות אי* יו"ר המפלגה פהרי מצד שני כאשר מצד אחד מחט,, 

 27   .מה שצרי*עשינו בדיוק ו

 28  ל מחזיק בדעה אחת, ויגאל שפירא בדעה אחת. "המזכ

 29  (מצטט)..   &אלה המקרי� שנקבעה ההלכה  



 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 השופטת רחל ברקאי 'לפני כב

  
  

 מפלגת העבודה . ואח'קבלו ואח' נ'  55737�06�18 ה"פ
  

  2018יוני  25  

  1בקשה מס' 

  

 6

 1אינני מבי% אי* בית המשפט יכול לבחו% את כל השאלות כפוליטיות. יש כא% שאלה פוליטיות הכיצד 

 2  יערכו הבחירות. 

 3ו שצריכי� לפעול לפי חוקת המפלגה.  יש כא% צו מניעה שנית% במעמד צד אחד.  הועידה נאנחנו אמר

 4במקרה הזה  וג', ולראיה הכותרת אומרת 'המרכז יחליט בערעורי�', 8היא גו, שיפוטי לאור סעי, 

 5מדובר בועידה.  לעניות דעתי זהו גו, שיפוטי. הסעי, הזה נמצא פעמיי� בחוקה והוא היחיד שנמצא 

 6ו חנפעמיי�, מהטע� שה� הבינו שאנ אפשרות לפנות למוסד.סעי, של הי� בחוקה, כלומר הפעמי

 7נמצאי� במקו� שצרי* בסופו של יו� לקבל הכרעות. החלטה של המוסד לאישור עתירות היא חריג 

 8שבחריג. אי* אפשר למנוע מאיתנו את השימוש כאשר פעמיי� באותה חוקה ביקשו לבצע את הסעי, 

 9  הזה. 

 10קנו% הועידה התשיעית, בכל הכינוסי� של הועידה התשיעית נעשה שינוי בסדר היו� טר� תבאשר ל

 11  . כינוס הועידה

 12הפה שעשה הוא הפה שהתיר. ועידת  .לא היאאני אומר משכנעי� את גברתי שהרכבת יצאה לדר*, ו

 13  המחלקה שאי% מחלוקת לעני% הרציפות, קיבלה החלטה ושלחה אותי בדר* מסויימת. 

 14ר המפלגה ואמרו "ירות יצאו לדר*, ועידת המפלגה קיבלה את ההחלטה הזאת, פנו ליונכו% שהבח

 15 שא� נבצע את הפעולה הזאת זה יגרו� לנזק.   

 16באשר לפ% המשפטי, כל הפסיקות שהצגתי מוכיחות שהתערבות מתבצעת רק בשלב שלאחר 

 17ו מצביעי� ולא שמתקבלת ההחלטה. א� היתה ישיבה ביו� ראשו% והצעת חברי היתה מתקבלת והי

 18, וזו ההוכחה שאנחנו כא% היו� מחליטי�, הרי א� הצעת חברי היתה מתקבלת, לא היינו נמצאי� כא%

 19  . בשלב מוקד� מדי

 20 טע%עו"ד מוסלי   .באיזה מקרי� בלבד בית המשפט מתערב בשלב של טר� החקיקהנקבעו כללי� 

 21המשפט זה אותו מקרה, ובמקרה  א� כ*, אז הכללי� של ביתאני אומר ששהועידה היא כמו הכנסת, ו

 22או הא� נמנע מה� להצביע.  ,ה ה� אמורי� להצביעמהא� החברי� ידעו על  וה� כללי� 2הזה נקבעו 

 23  ברור שהתשובה לכ* היא כ%. 

 24   .בית המשפט מתערב רק במקרי� שאינ�. הדבר נמצא והיה לשירות� לאור* כל הדר*

 25הא� נשללה מחבר היא שאלה מה המקרי� בה� בית המשפט מתערב בשלב טר� החקיקה הג� 

 26הכנסת אפשרות מעשית לדעת על מה מצביעי� והא� נשללה אפשרות לממש עמדה. כול� קובעי� 

 27בעני% ושאליו הפניתי בכתובי�  המנחה לפסה"ד שרק  במקרי� חריגי� בית המשפט מתערב.   מפנה 

 28  (מצטט).. 

 29   ..ש� 7שחברי לא ציר,, ומצטט מסעי,  ,פנה לתקנו% הועידה התשיעיתמכמו כ% אני 
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 1גת מצו שנית%, אבל א� סחברי היה צרי* לפנות ולהגיש ערעור על הדבר הזה בפני הועידה.  קשה ל

 2  א� היה נעתר לדברי� האלה. מאד הנתוני� היו בפני בית המשפט, ספק 

 3   .שלא נית%  לערערת ההנהלה, בישיביו"ר המוסד לבירור עתירות אמר במהל* הדיו% 

 4  אני סבור שהיו� מבחינת התקנו% אי אפשר להגיש ערעור בנושא בחירות.  

  5 

 6  חוזר על עמדתי הכתובה.  :5המשיב 

  7 

 8השאלה העקרונית של שינוי בהלי* הבחירות, קיבלה  ,עמדת המוסד לבירור עתירות  ד טל שפירא: "עו

 9כפופה לערעור בזכות. שני הצדדי� וו העמדה נכו% להיו� בד% יחיד, וז 19.6ביטוי בפסק הדי% שנית% ב 

 10בתגובה מטע� ויו� מיו� מת% ההחלטה. עמדת המפלגה לאור* שני�,  21בתו* בזכות יכולי� לערער 

 11הפנינו לדוגמא לבקשה שהוגשה  בפני בית המשפט המחוזי מחוז מרכז, אבל עמדת המפלגה  6המשיב 

 12ההליכי� בפני המוסד לבירור עתירות.  נית% להגיש ערעור ג� למצות שני� היתה שיש למצות קוד� 

 13בנושא הרלוונטי. אני לא רואה כל מגבלה להגיש ערעור ג� בנושא הרלוונטי.   זו עמדה עקבית של 

 14  היה לעשות שימוש באותה עמדה ג� היו� ולכבד. המפלגה, ומ% הראוי 

 15מדובר בבקשה חסרת  ,וזה ג� המצבג' לחוקת המפלגה, כפי שנאמר לגברתי 8לגבי השימוש בסעי, 

 16תקדי� לעשות שימוש בסעי, הזה, ואני מפנה לסיפא של הסעי, כדי להבי% את הסכנה האדירה 

 17  ...) בשימוש בסעי, הזה (מצטט

 18ג' לא נדונה ועוד מוקד� לעשות בזה שימוש. לכל הפחות כאשר יש כוונה להשתמש 8הפרשנות של סעי, 

 19וסדות המפלגה, תפנו, תגישו ערעור, אולי אפילו במידת הצור* תגיעו בסעי, כל כ* קיצוני, תכבדו את מ

 20  ג� אז אי% מקו� כי זה שמור למקרי� חריגי� ביותר. ולמותב של חמישה, תמצו את ההליכי�, 

  21 

 22  לאחר הפסקה 

  23 

 24לאחר ששמעתי את דברי בית המשפט ולאחר שהתייעצתי ע� שולחיי, אנחנו מקבלי� את   עו"ד בוסי:

 25פט ונמצה את ההלי* המשפטי על דר* של הגשת ערעור בפני המוסד המשפטי של המלצת בית המש

 26  המפלגה, אשר ידרש לערעור בהרכב  של שלושה.

 27  מסכי�.    עו"ד שפירא:

 28  מסכי�.  עו"ד ליבאי:



 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 השופטת רחל ברקאי 'לפני כב

  
  

 מפלגת העבודה . ואח'קבלו ואח' נ'  55737�06�18 ה"פ
  

  2018יוני  25  

  1בקשה מס' 

  

 8

 1הסכמה, אני אבקש לחייב בהוצאות. הלמרות  .אני הייתי  מעדי, לסיי� המחלוקת לגופה  עו"ד יפה:

 2יי� שכל מה שרצו זה לשמור על המפלגה.  הכל היה יכול להעשות לפני כ% י מייצג אנשי� פרטאנ

 3  . את זה ראוי שהמפלגה תשל�ויש ג� שכ"ט, ו ונאלצנו להגיש עתירה והיינו מחוייבי� לשל� ג� אגרה

 4זיכה בעני% אי מיצוי הליכי� של המפלגה, חייב את  ,סריהשופט שפכב' בית המשפט מחוזי מרכז, ב

 5על בסיס חילופי כתבי טענות על  אלא ש� זה היה ללא דיו%כאשר , 4 10,000העותר בהוצאות בס* 

 6  העדר סמכות בשל אי מיצוי הליכי�. אנחנו פה עבדנו עשרות שעות. 

  7 

 8בית המשפט כדי לסיי�  אבקש שלא לחייב בהוצאות. אנחנו נתנו את הסכמתנו להצעת  עו"ד בוסי:

 9את המחלוקת  שקיימת. במידה וחברי היה עומד בחו$ על הוצאות, ספק א� זו היתה הסכמה 

 10  מבחינתנו. 

 11א� בוחני� את הבקשה, היא חסרה, כי אי% מחלוקת שלא נמסרו כל הדברי� שהיו צריכי� להמסר. 

 12  תקנו% הועידה התשיעית לא צור, .
#>3<#  13 

 14  פסק די%

  15 

 16הליכי ערעור בפני המוסד לבירור עתירות של המפלגה,  3&1בהסכמת הצדדי�, ימצו המשיבי� 

 17  לחוקה, והמוסד ידרש לערעור בהרכב תלתא.  38בהתא� להוראת סעי, 

 18  לחוקה.  38הערעור יוגש במסגרת המועדי� הקבועי� בסעי, 

  19 

 20לשאת  3&1לאחר ששמעתי את טיעוני הצדדי� לעני% ההוצאות, ראיתי לנכו% לחייב את המשיבי� 

 21, וזאת בהינת% העובדה כי הדיו% הסתיי� בפסק 4 5,000בהוצאות סמליות של המבקשי�, בס* של 

 22  די% בהלי* דיו% של סעד זמני ובהינת% הסכמה סופית שהתגבשה. 

  23 

 24  שונה, אני מורה על החזר אגרה בהתא� להוראות התקנות. בנסיבות בה% גובשה הסכמה בישיבה רא
#>4<#  25 

 26  במעמד הנוכחי#. 25/06/2018, י"ב תמוז תשע"חניתנה והודעה היו# 

 
  

  שופטת, ברקאי רחל
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    3 

 4 הוקלד על ידי אתי פרידמן




