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 1 .התובענה נשוא במחלוקת לדו� המשפט בית סמכות – זו החלטה של עניינה .1

 2 להתייחס הצדדי� התבקשו, 07.06.17 מיו�, שבח. י השופטת' כב של החלטתה במסגרת

 3 הנבחרי� למוסדות הבחירות חוקת נוכח בתובענה להכריע המשפט בית של סמכותו לשאלת

 4 הארגוני� או/ו החברי� השגות לבירור אחר דיוני מסלול המסדירה, ההסתדרות של

 5 .בהסתדרות

 6 

 7 עתרו במסגרתה, 01.06.17 ביו� המשפט לבית הוגשה) 17'05'64641( שלפני התובענה .2

 8 לסעד"), התובעות: "להל�( בהסתדרות" החברתי הבית" וסיעת יחימובי+ שלי כ"ח, התובעות

 9: להל$( החדשה הכללית העובדי� הסתדרות למוסדות הבחירות ביטול" על המורה הצהרתי

 10 תוצאות ביטול על להורות ובהתא�... 23.05.2017 ביו� התקיימו אשר"), ההסתדרות"

 11 ." )ובכלל ההסתדרות י"ע שפורסמו כפי( הבחירות

 12 

 13 בהקד�...ההסתדרות למוסדות חוזרות בחירות קיו�: "על להורות המשפט בית התבקש כ�

 14  ". האפשרי
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 1, הגישו התובעות בקשה לסעד זמני ולפיו תיעצר ספירת הקולות 25.5.17עוד קוד� לכ�, ביו� 

 2). באותו עניי� נית� סעד זמני ולאחריו בדיו� 17'05'54127בבחירות למוסדות ההסתדרות (ה"פ 

 3אשר התקיי� בפני כב' הנשיא השופט אית� אורנשטיי� הסכימו הצדדי� כי ספירת הקולות 

 4  תמש�. 

 5של ההלי� שנותר לדיו� מתמקד בטענות התובעות כפי שבאו לידי ביטוי בתביעה נשוא עיקרו 

64641'05'17.  6 

  7 

 8  הנורמטיבית המסגרת

 9 המסמ� הינה הבחירות וחוקת ההסתדרות ארגו� של המכונ� המסמ� הינה ההסתדרות חוקת .3

 10  . ולמוסדותיה ההסתדרות לרשות הבחירות נערכות לו שבהתא�

 11  :כדלקמ� קובע, ההסתדרות לחוקת' יג בפרק 1 סעי-  

 12 בתביעות ולפסוק לדו$ הבלעדית הסמכות בהסתדרות השיפוט לרשות  )1(א"

 13, מוסדותיה, מפעליה, ארגוניה, גופיה, ההסתדרות לחברי המתייחסות

 14  ...ועובדיה שליחיה, נציגיה

 15, גופיה, ההסתדרות לחברי המתייחס בוררות להסכ� יחשב בחוקה זה פרק   ב

 16  ".ועובדיה נציגיה, מוסדותיה מפעליה, ארגוניה

    17 

 18 רשות של די� פסק די� כאשר, הבוררות חוק לפי בוררות הליכי הינ� השיפוט ברשות ההליכי�

 19  .עליו שיפוטית ביקורת לצור� בוררות פסק כדי� השיפוט

  20 

 21 ולפסוק לדו� הבלעדית הסמכות השיפוט לרשות כי, קובע ההסתדרות לחוקת' יג בפרק 7 סעי-

 22 מוסדותיה או/ו גופיה או/ו ההסתדרות חברי בי� תביעות שעניינ� לתביעות הנוגעי� בענייני�

 23 או/ו נציגיה או/ו מוסדותיה או/ו גופיה או/ו הסתדרות חברי כנגד, ארגוניה או/ו נציגיה או/ו

 24  .ארגוניה או/ו שליחה

  25 

 26  בענייני� לדו� הבלעדית הסמכות השיפוט לרשות כי', יג לפרק) ה(7 בסעי-, נקבע, כ� כמו

 27  . הבחירות חוקת או/ו ההסתדרות חוקת פי על שבסמכותה

  28 

 29 בפני הוצגה"), הבחירות חוקת: "להל�( ההסתדרות של הנבחרי� למוסדות הבחירות חוקת .4

 30. 26.10.15 מיו� בישיבה ואושרה ההסתדרות של הנבחרי� בית של החוקה וועדת חברי

 31  .הנוכחי� ידיי על אחד פה החוקה אושרה ובפועל התובעות נציגי נכחו ישיבה אותה במסגרת

 32  :כי קובע הבחירות לחוקת' יח לפרק 1 סעי-



  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  14.8.17  בפני כב' השופטת רחל ברקאי 

  יחימובי" ואח' נ' הסתדרות העובדי� הכללית החדשה ואח' 64641�05�17 ת"א
                                                           ואח'יחימובי"' ואח' נ' הסתדרות העובדי� הכללית החדשה  54127�05�17 ה"פ

  

 12מתו�  3

 1 ועדות החלטות על הערעורי� בכל ואחרונה ראשונה פוסקת תהא השיפוט רשות"

 2  ."ליחיד בחירה זכות על החלטת זה ובכלל הבחירות

  3 

 4  :כדלקמ� היתר בי� נקבע הבחירות לחוקת' יג לפרק 6'ו 3,  2 בסעיפי�

 5  באר" הכללי הקולות מניי$ את מסכמת המרכזית הבחירות ועדת. 2"

 6  ...הבחירות תוצאות את רגיל ברוב מאשרת המרכזית הבחירות ועדת. 3                 

 7  ...השיפוט רשות בפני לערער נית$ המרכזית הבחירות ועדת החלטת על. א. 6

 8         אחד ידי על ורק א. שיוגש יכול, דלעיל 3 סעי- לפי ההחלטה על ערעור. ב

 9  : מאלה

 10 הצביעו שאלה ובלבד, המרכזית הבחירות בועדת אחדי� חברי� או חבר. 1

 11  . הערעור נשוא ההחלטה נגד בועדה

 12  ; בבחירות שהתמודדו חדשה רשימה או סיעה. 2

 13 על להשלי. כדי בקבלתו יש א� אלא כאמור הערעור ישמע ולא יוגש לא, ואול�

 14  ".הבחירות תוצאות

  15 

 16  :התובעות טענות

 17 ועדת החלטות על כי הבחירות לחוקת) א(6 בסעי- האמור א- על כי, טוענות התובעות .5

 18"), השיפוט רשות: "להל�( ההסתדרות של הפנימי הבוררות מוסד בפני לערער נית� הבחירות

 19 הסמכות ולפיכ� חוקתיי� בנושאי� כול� עוסקות, בה העולות המשפטיות והשאלות התובענה

 20 .המשפט לבית נתונה בה� לדו� הבלעדית

 21 

 22 סכסוכי� בי� באבחנה הדני� די� פסקי למספר דוגמאות התובעות מביאות, בתגובת� .6

 23 לגבי שאלות המעוררי� ענייני� מכיל" חוקתי סכסו�" המושג כי וטוענות לאחרי� חוקתיי�

 24, ידה על שנוצרו נורמות של תקפות� שאלת לרבות, ההסתדרות כמו אגודות פעולות חוקיות

 25: להל�( 1968 – ח"התשכ, הבוררות לחוק 3 סעי- הוראות פי על נתפסי� אלה ענייני� ומשכ�

 26 . בוררות בהליכי ברירי� שאינ� כענייני�") הבוררות חוק"

 27 

 28 בחירות לענייני כללי באופ� מתייחסי� המשפט בתי כי מעלה בפסיקה עיו� כי, טוענות כ� כמו .7

 29 והזכות לשוויו� הזכות כמו חוקתיות לזכויות נוגעי� אלה הליכי� שכ� חוקתיי� כענייני�

 30 . הציבור לכלל ה� נוגעי� באשר ולהיבחר לבחור
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 1, ההסתדרות למוסדות הבחירות בביטול ההלי� של משעניינו כי, התובעות מוסיפות זה לעניי�

 2, שוויוני בחירות הלי� של קיומו להבטיח מנת על חוזרות בחירות לביצוע הוראה ובמת�

 3 מעניינ� חורג שכזה הלי�, ההסתדרות ולמוסדות ההסתדרות ר"יו לתפקיד ותקי� דמוקרטי

 4 בהסתדרות הבוחרי� ציבור כלל על תשפיע ותוצאתו מאחר בלבד והנתבעי� התובעות של

 5  . כולו הישראלי המשק על וא-

 6 

 7 בטוהר בפגיעה עניינו, המשפט בית של לפתחו הביאו אותו ההלי� כי, התובעות טוענות עוד .8

 8 והצור� ההלי� מורכבות נוכח ולכ�, ולהיבחר לבחור החוקתית מהזכות הנגזר הבחירות

 9 נתונה, הגעת� לכפות סמכות כל אי� השיפוט שלרשות בעוד, עדי� של רב מספר בזימו�

 10 .התובענה לברר המשפט לבית הבלעדית הסמכות

 11 

 12 זה בחירות להלי� ביחס שהתנהלו קודמי� להליכי� נוגעת התובעות שהעלו נוספות טענה .9

 13 לא( 'ואח החדשה הכללית העוברי� הסתדרות' נ יחימובי" 17'04'8717 פ"ה במסגרת

 14 והיק- הקלפיות מיקו� בעניי� אלמגור. ש השופטת' כב בפני) 22.05.17 ביו� נית�, פורס�

 15 הסמכות כי, הנתבעי� טענת א- על, ש�. הבחירות להלי� ביחס התובעות זכאיות לו הפיקוח

 16 לגבש לצדדי� המלי+ המשפט ובית הטענה נתקבלה לא, השיפוט לרשות נתונה במחלוקת לדו�

 17 . די� פסק של תוק- קיבל וא- גובש אכ� יו� של שבסופו, פשרה הסכ�

 18 

 19 17'05'54127 פ"ה במסגרת שהוגשה זמני לסעד בבקשה, שבפני להלי� הקוד�, נוס- הלי�

 20. 24.05.17 ביו� הוגשה אשר, 'ואח החדשה הכללית העובדי� הסתדרות נגד' ואח' יחימובי"

 21 את לעצור יש לפיו אחד צד במעמד ארעי מניעה צו אורנשטיי� הנשיא' כב נת�, במסגרתו

 22  .  ומחדלי� מעשי� שורת על התובעות לטענת המצביעי� קולות הליכי ספירת

  23 

 24 של סמכותו היעדר בדבר טענה העלו לא הנתבעי�, התובעות טוענות, זה הלי� במסגרת ג�

 25  . הפתיחה המרצת במסגרת הקוד� להלי� ישיר המש� הינו הנדו� ההלי� ולדיד�, המשפט בית

  26 

 27  1�2 הנתבעות תגובת

 28 הכללית העובדי� הסתדרות של הבחירות וועדת החדשה הכללית העובדי� הסתדרות .10

 29 השתק בשל הס- על התביעה את למחוק יש כי, טוענות") 1�2 הנתבעות: "להל�( החדשה

 30, דנ� ההלי� לנסיבות הדומי� ענייני� לברר השיפוט רשות אל בעבר פנו התובעות שכ� ומניעות

 31 פניית�, למשל כ�. אלה ענייני� לברר השיפוט רשות של בסמכותה הכירו כי, המלמד באופ�
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 1 מטע� ההסתדרות ר"ליו בבחירות להתמודד יחימובי+ כ"ח של זכאותה בדבר השיפוט לרשות

 2 להסתדרות הקודמות בבחירות החברתי הבית סיעת של ערעורה וכ�, החברתי הבית סיעת

 3 . הבחירות תוצאות בדבר השיפוט לרשות 2012 בשנת

 4 

 5 וחוקת ההסתדרות חוקת בהוראות כאמור כי, 2'1 הנתבעות טוענות, לאמור בהתא� .11

 6 המוסמ� הגו- היא ורק היא השיפוט רשות, ההסתדרות של הנבחרי� למוסדות הבחירות

 7 . דנ� בתובענה המועלות, בהסתדרות הבחירות תוצאות על בערעור לדו�

  8 

 9 די� פסק של תוק- כאמור קיבל אשר הפשרה הסכ� במסגרת כי, 2'1 הנתבעות מציינות עוד .12

 10 כל להעלות שלא התובעות התחייבו, אלמגור השופטת' כב ידי על, 17'04'8717 פ"ה במסגרת

 11 .בפשרה הסתיי� וההלי� מאחר הבחירות חוקת של להוראותיה ביחס טענה

 12 

 13, מעלה בפסיקה עיו� שכ� יסוד כל משוללת המשפט בית לסמכות הטענה, 2'1 הנתבעות לטענת .13

 14 משהוענקה וזאת, חוקתי אופי בעל עניינו א� ג�, בוררות פסק לבטלות טענות לקבל אי� כי

 15 שרשות מניעה כל אי� כי, טוענות מכ� יתרה. הצדדי� ידי על מפורשת הכרעה סמכות לבורר

 16 . כ� לעשות במפורש אותה מסמיכה שהחוקה בפרט בחירות לענייני ג� תידרש השיפוט

 17 

 18 אינה השיפוט רשות שכ� יסוד כל משוללת פני� למשוא חשש בדבר שהועלתה הטענה ג� .14

 19 ואינ� ההסתדרות עובדי אינ� ה�. ההסתדרות נבחרי בית של ומרותו לפיקוחו נתונה

 20 . מההסתדרות שכר מקבלי�

 21 

 22 רשות בפני התובענה את לברר נית� לא ההלי� מורכבות נוכח כי, התובעות טענת לעניי� .15

 23 בוררויות בישראל ומוכרעות מתנהלות שבשגרה כעניי� כי, 2'1 הנתבעות טוענות השיפוט

 24 מוסד על הגולל את תסתו� למעשה התובעות ידי על האמור על הסכמה וכי וסבוכות מורכבות

 25 חברות עובדי או ההסתדרות חברי הינ� להופיע שידרשו העדי� מרבית. בישראל הבוררות

 26 יראו אלו גורמי� ממילא כ� ועל הבחירות ניהול לצור� ההסתדרות התקשרה עימ� מקצועיות

 27 מהצדדי� שמי מניעה כל אי� זה לעניי� בעיה תעלה א� וא- לדיוני� להתייצב מחויבי� עצמ�

 28 . השיפוט רשות בפני להתייצב עד לאותו להורות ממנו ויבקש המשפט לבית פנייה יערו�

 29 
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 1 המשפט בבית שהתנהלו קודמי� להליכי� ישיר המש� מהווה אינו זה הלי� כי נטע�, לבסו- .16

 2 ולא המחוזי המשפט לבית אלה הליכי� להגיש שבחרו אלו ה� התובעות. התובעות כטענת

 3 והתייתר דרישת� נדחתה במסגרתה בהסכמה הסתיימו אלה הליכי� ואול� השיפוט לרשות

 4 . הסמכות לשאלת להידרש הצור�

 5 

 6  3�4 הנתבעי� תגובת

 7, בבחירות שזכו אלה"), 3�4 הנתבעי�: "להל�( בהסתדרות" עוגני�" וסיעת ניסנקור� אבי מר .17

 8 ולפיכ� מחייב בוררות הסכ� מהווה הבחירות בחוקת הקבוע הערעור מנגנו� כי, טועני�

 9 הפשרה הסכ� נוכח ובעיקר, המחייב תוקפו כנגד טענות מלהעלות התובעות מושתקות

 10 .17'04'8717 פ"ה במסגרת 12.04.17 ביו� שנחת�

 11 

 12 של הבלעדית בסמכותו ולפיכ� חוקתיי� בענייני� המדובר לפיה התובעות של טענת� לעניי� .18

 13 שאינ� סבוכות משפטיות חוקתיות בשאלות עוסקת אינה התביעה כי, נטע� המשפט בית

 14 פגמי� או/ו לליקויי� הנוגעות בטענות מדובר וכי בה� להכריע השיפוט רשות של בסמכותה

 15  .לברר השיפוט רשות מוסמכת אות� שבעובדה ענייני� שהינ� ההצבעה בתהלי�

  16 

 17 רב מספר בזימו� הצור�, ג� כמו ההלי� ומסורבלות מורכבות בדבר התובעות לטענת באשר .19

 18 לתקנונה 12 בפרק הקבועה ברורה סמכות השיפוט לרשות כי, 4'3 הנתבעי� טועני�, עדי� של

 19 הלי� על הבוררות חוק תחולת בהינת�, שנית. מסמכי� המצאת או עדות למת� עדי� להזמי�

 20 סעי- להוראת בהתא�, המשפט בבית להסתייע נית�, השיפוט רשות ידי על המתנהל הבוררות

 21 . עדות למת� להתייצב עד בכפיית, הבוררות לחוק 16

 22 

 23 א- על הקודמי� ההליכי� של ישיר המש� בדבר לטענה באשר כי, 4'3 הנתבעי� מצייני� עוד .20

 24 זה קצר זמ� במהל�), בלבד ימי� 8( מאוד קצר היה 17'04'8717 פ"ה במסגרת שההלי�

 25, לטענת�. נדחתה לא כלל זו וטענה המשפט בית סמכות לחוסר לטעו� הנתבעי� כל הספיקו

 26 לרבות הבחירות חוקת הוראות נגד טענה כל על הפשרה בהסכ� לוותר שהסכימו ה�, התובעות

 27 . הערעור מנגנו� את הקובעת ההוראה

 28 כ� על 4'3 הנתבעות טענו 17'05'54127 פ"ה במסגרת הצדדי� בי� שנוהל הנוס- בהלי� ג�

 29  . הרלוונטיי� ההסתדרות מוסדות של סמכות� את לשלול מנסות שהתובעות

 30 
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 2  התובעות תשובת

 3 בנושאי� עוסקת אכ� התובענה לפיה� טענותיה� על התשובה בכתב חוזרות התובעות .21

 4 . חוקתיי� ענייני� מהווי� ולפיכ� בישראל המשק כלל על המשפיעי� עקרוניי�

  5 

 6 מטעה, שגויה הינה הדברי� הצגת כי מציינות הנתבעי� ידי על שהובאו הדי� לפסקי בהתייחס

 7 . שלפנינו מהעניי� ושונה

 8 לדו� המשפט בית של בסמכותו הכירו בעצמ� הנתבעי� כי, וטוענות חוזרות התובעות

 9 העלו ולא 17'05'54127 פ"ה במסגרת תגובות בשתי מפורט באופ� הגיבו כאשר, זו בתובענה

 10 מניעה צווי מלכתחילה נת� המשפט בית, התובעות טוענות, הרי. הסמכות בעניי� טענה של בדל

 11 מוסמ� היה לא המשפט בית כי הנתבעי� סברו באמת ואילו, הנתבעי� כנגד, אחד צד במעמד

 12 .ראשונה זו טענה מעלי� שהיו הרי הצווי� את לית�

 13 

 14 אות� מגביל אינו הפשרה הסכ�, הנתבעי� ידי על לנטע� בניגוד כי, התובעות טוענות עוד .22

 15 להסכ� בהתא� בדיוק פעלו התובעות זו עתירה בהגשת.  זו בתובענה המשפט לבית מלפנות

 16 הינו ובהתא�, מכ� לאחר שהתקיי�, עצמו הבחירות להלי� נוגעות הטענות שכ� הפשרה

 17 שלא חדשות בעובדות המדובר, כ� א� הנה. לערכאות לפניה הפתוחי� הנושאי� בגדר בדיוק

 18 . הפשרה הסכ� גיבוש במועד לה� ידועות להיות יכולות היו לא וא- לתובעות ידועות היו

 19 בסוגיות פעמי� מספר פנו הבחירות הליכי לאור� כי העובדה דווקא כי, טוענות, מכ� יתרה

 20 להתברר הסכסו� על כי בעמדת� ותומכות מחזקות, אביב בתל המחוזי המשפט לבית שונות

 21 . המשפט בית בפני

 22 

 23 יחימובי+ כ"חה של התמודדותה בעניי� השיפוט רשות בפני שהתנהל המשפטי להלי� באשר .23

 24 דובר זה בהלי� כי, התובעות טוענות" החברתי הבית" סיעת במסגרת הבחירות בהליכי

 25 הצדדי� ידי על ולא לשעבר סיעה חברי שני ידי על נפתח הוא כ� כמו. סיעתיות פני� במחלוקות

 26 הגור� אינה השיפוט רשות כי יחימובי+ כ"חה טענה, ש� וג�, האמור א- על. זה להלי�

 27 . סכסו� באותו לדו� המתאי�

 28 

 29 לבית לפנות מה� מונע אינו ההסתדרות של הבחירות חוקת אישור כימעבר לאמור נטע�,  .24

 30 כאשר מדובר בתביעה שהינה בסמכות בית המשפט.  המשפט

 31 
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  1 

 2  והכרעה דיו$

 3 ההסתדרות חוקת בהוראת וכ� הצדדי� בטענות ועיינתי שחזרתי לאחר כי ואומר אקדי�  .25

 4 הגו- היא ורק היא ההסתדרות של השיפוט רשות כי, מסקנה לכלל הגעתי הבחירות וחוקת

 5  . בהסתדרות הבחירות לתוצאות הנוגעות התובעות בטענות לדו� המוסמ�

  6 

 7 שבהתא� המסמ� הינה הבחירות וחוקת הארגו� של מכונ� מסמ�מהווה  ההסתדרות חוקת  

 8  . ולמוסדותיה ההסתדרות לרשות הבחירות נערכות לו

  9 

 10 של השיפוט רשות ולפיה  מפורשת בלשו� נוקטות הבחירות וחוקת ההסתדרות חוקת הוראות

 11  . בתובענה לדו� בלעדי באופ� המוסמ� הגו- היא ההסתדרות

 12 השיפוט לרשות כי הקובעת הבחירות וחוקת ההסתדרות חוקת במעמד כופרות אינ� התובעות

 13 חוקתיות שאלות מעלה תביעת� כי וטוענות, בחירות בערעורי לדו� הבלעדית הסמכות נתונה

 14  .בה� לדו� מוסמכת אינה – בוררות כמוסד – השיפוט שרשות סבוכות

 15  .הדברי� ה� כ� לא, ואול�

  16 

 17.  שהתקיימו הבחירות בהליכי סדרי� אי של לטענות כולה כל נוגעת כא� לדיו� העומדת הסוגיה .26

 18 בבחירות ההצבעה בתהלי� עובדתיי� פגמי� או ליקויי� בדבר בטענות עוסקת התביעה

 19 בדבר טענות וכ�" בחירה זכות בעלי בש� מאורגנת הצבעה", "זהויות גניבת"  כגו� טענו ומעלה

 20 הבחירות ועדת ידי על" הוכשרו"ו פסול במיקו� כביכול הוצבו, באיחור עד�לי שהגיעו קלפיות

 21 . לפסל�, התובעות לטענת ראוי שהיה מקו�

 22 לומר ואי� הבחירות בהלי� לסדרי� הנוגע בכל העובדתי במישור לברר� שיש בשאלות המדובר

 23  . בו לדו� השיפוט רשות של מפורשת סמכות השולל, חוקתי עני� מעוררות אלו שאלות כי

  24 

 25 פרשנות מת� באמצעות וזאת עדיפות בוררות הסכמי כיבוד של לער� לית� יש כי אחת לא נקבע .27

 26 ". חוקתי עניי�" למושג צרה

  27 

 28 האדריכלי�, המהנדסי� הסתדרות 9048/05 א"רע בעניי� לעניי� נדרש העליו� המשפט בית

 29, בנבו פורס�( החדשה הכללית העובדי� הסתדרות' נ הטכנולוגיי� במקצועות והאקדמאי�

 30, יה'פרוקצ השופטת' כב מפי, העליו� המשפט בית קבע לא, עניי� באותו). 20.10.2009

 31, כלליי� מנחי� קווי� של שורה על עמד, אול�" חוקתי עניי�" למושג ברורי� קריטריוני�

 32 על ישיר באופ� המשפיעי�, כללית עקרונית חשיבות בעלי בענייני� מדובר כאשר כי וקבע
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 1 של הכללית  חשיבות� וכי  פרטית התדיינות במסגרת אלו ענייני� יוכרעו לא, רחב ציבור

 2  .המשפט בית של שיפוטית הכרעה מצריכה גדול ציבור על והשפעת� החוקתיי� הנושאי�

  3 

 4  : 48'46 פסקאות, ש� המשפט בית אומר ועוד

 5 לצור." חוקתי עניי$" המושג של ממצה מהגדרה השני� לאור. נמנעה הפסיקה... "

 6, כ.: בענייננו המכווני� כלליי� מנחי� קווי� מתוכה לדלות נית$, זאת ע�. בוררות

 7 יסוד בזכויות לפגיעה ישירות הנוגעי� נושאי�" חוקתיי� ענייני�"כ הוגדרו, למשל

 8 כ$; המדינה ממשפט הנובעי� אחרי� כלליי� חוקתיי� ענייני� או, חוקתיות

 9 נושאי� כגו$ הכללי המשטר בליבת המצויי� עקרוניי� ענייני� בכ. נכללי�

 10  ."בחירות ושיטות, לבחירות הקשורי�

  11 

 12 משנת כבל אית� פרשת הוא חוקתי כעניי� לדיו� שעמד בעניי� המשפט בית הכיר בו אחר מקרה

 13 אית$ כ"ח 13'11'13753) א"ת מחוזי( פ"ה בתיק המחוזי המשפט בבית שהתבררה, 2014'2013

 14 הערעור ולאחריו) 19.12.2013, בנבו פורס�( החדשה הכללית העובדי� הסתדרות' נ כבל

 15 החדשה הכללית העובדי� הסתדרות' נ כבל אית$ כ"ח 367/14 א"בע העליו� המשפט לבית

 16  ). 09.03.2014, בנבו פורס�(

 17 התפקיד את עזיבתו על עיני עופר מר הקוד� ההסתדרות ר"יו הודעת בעקבות ננקט זה הלי�

 18 לערו� בדרישה האמורה ההחלטה כנגד עתר כבל אית�. כיורשו ניסנקור� מר של מינויו ועל

 19  .ההסתדרות חברי בקרב כלליות בחירות

 20ראה לנכו� להידרש לעניי� נוכח השאלה ) אטדגי יונה השופט' כב( המחוזי המשפט בית

 21  . עניי� של לגופו נדחה העליו� המשפט לבית ערעורהחוקתית שעמדה לדיו�. 

  22 

 23 הנוגעי� בענייני� המדובר אי� הנדונה בתביעה דנ�. שונה פרשת אית� כבל מהנסיבות, ואול�

 24 בהלי�, כנטע�, סדרי� לאי נוגעות כול� כל כא� בתביעה העולות השאלות. בחירות לשיטת

 25 בסמכות כול� כל והמצויות העובדתי במישור לברר יש אות� שאלות. התקיי� אשר הבחירות

 26 את המחייבת הבחירות חוקת להוראות בהתא� לה הוקנתה אשר סמכות. השיפוט רשות

 27  . להלי� הצדדי�

  28 

 29 – ההסתדרות של השפוט רשות – הפנימי הטריבונל כאשר כי זה בהקשר יוער, לנדרש מעבר .28

 30 הזכות שאלת וכ�. לכ� מניעה תהיה לא חוקתיות בסוגיות לדו� מפורשת הסמכה קיבלה

 31 והתובעות השיפוט רשות של בסמכותה מצויה, חוקתית שאלה לכאורה שהינה להיבחר

 32 . בכ� הכירוא-  בעצמ�
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 1 יחימובי+' הגב של זכותה על שהשיגה עתירה השיפוט ברשות נדונה 16.2.17 ביו�, כי נמצא כ�

 2 בלב במישרי� נוגעת במהותה שהינה סוגיה, החברתי הבית סיעת מטע� להסתדרות להתמודד

 3 ויוכרע ידו� זה נשוא כי יחימובי+' הגב הכירה, זאת חר-. להיבחר החוקתית הזכות של לבה

 4 .היה ג� וכ� השיפוט ברשות

  5 

 6 הבית סיעת כ"ב שהגיש בערר הבחירות ערב דנה ג� השיפוט רשות, לעיל שהוזכר כפי, כ� כמו

 7. מועמדות� פסילת בדבר 4.4.17 מיו� ההסתדרות של הבחירות ועדת החלטת על החברתי

 8 של וכשירותה בסמכותה, החברתי הבית סיעת, 2 התובעת של נוספת בהכרה מדובר היינו

 9  . להיבחר לזכות הנוגעי� חוקתיי� בענייני� לדו� השיפוט רשות

  10 

 11 לבחירות עובר חודשי� כשלושה, 27.2.12 ביו� שהתקיי� להלי� ג� ולהפנות להוסי- נית�

 12 חבר, עת באותה בראשה שעמד ומי החברתי הבית סיעת הגישה אז, בהסתדרות הקודמות

 13 לאחר קצר וזמ�. הבחירות מועד ולדחיית הבחירות חוקת לביטול עתירה, כבל אית� הכנסת

 14 ושימוש עבודה במקומות קלפיות הצבת בנושא היתר בי� העלו בו נוס- הלי� הגישו מכ�

 15 סדרי� לאי נוגע שעניינו שלישי הלי� הוגש בחירות מערכת אותה לאחר ומיד, ניידות בקלפיות

 16  . מסוימות בקלפיות, הטענה פי על, שהתגלו

  17 

 18  . השיפוט רשות במסגרת והתבררו השיפוט לרשות הוגשו הללו ההליכי� שלושת  

 19 כיבוד הינה המוצא נקודת ולפיה לקד� יש אותה המצמצמת הגישה על ללמד כדי, באמור יש

 20 יובאו בחירות לענייני הנוגעי� ערעורי� ולפיה� הבחירות וחוקת ההסתדרות חוקת הוראות

 21 תוחרגנה רחבות השפעות בעלות מובהקות חוקתיות סוגיות רק, בהתא�. השיפוט רשות בפני

 22  .כא� המקרה זה אי�, כאמור. המשפט בית של לפתחו ותובאנה השיפוט רשות מסמכות

  23 

 24 השיפוט לרשות כי לקבוע יש, עני� של גופו וה� השתק של מטעמי� ה�, לעיל האמור כל לאור .29

 25 הליכי על השגות שעניינה הדיו� נשוא בתובענה המתעוררות בשאלות לדו� הבלעדית הסמכות

 26 . ותוצאותיה� הבחירות

  27 

 28 זה משפט בבית התנהלו אשר קודמי� הליכי� לשני זה הלי� לכרו� יש כי התובעות טענת .30

 29  . לסמו� מה על לה אי� זו בתובענה להכריע המשפט בית סמכות את לכאורה מגלמי� אשר

 30 השופטת' כב בפני התנהל אשר, העובדי� הסתדרות' נ יחימובי" 17'04'8717 הראשו� ההלי�

 31 בשאלת ההכרעה התייתרה כ� ועל, די� פסק של תוק- קיבלה אשר בפשרה הסתיי� אלמגור

 32 הסכמת. המשפט בית סמכות בדבר שיפוטית קביעה על ללמד כדי בכ� אי�, ובהכרח הסמכות
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 12מתו�  11

 1 ידי על שהועלתה הסמכות בטענת לפגוע מבלי ניתנה והיא הליכי� לקצר כדי באה הצדדי�

 2  . הנתבעי�

  3 

 4 ספירת הלי� עצירת על להורות התובעות בקשת שעניינו 17'05'54127 פ"ה השני ההלי�

 5 בית של סמכותו בדבר שיפוטי הכרעה על ללמד יכול איננו, להסתדרות בבחירות הקולות

 6  .המשפט

 7 צד במעמד, ארעי מניעה צו אורנשטיי� הנשיא' כב ידי על נית� עניי� באותוכפי שצויי� לעיל, 

 8 ביו�, הצדדי� במעמד התקיי� אשר בדיו�. התגובה זכות לנתבעי� ניתנה בטר� עוד, אחד

 9ספירת ו מבקשת� התובעות בה� חזרו המשפט בית והמלצת הנתבעות עמדת נוכח, 25.5.17

 10  . השיפוט לרשות הדיו� להעביר הצור� שעלה מבליהקולות המשיכה, 

 11, כא� בהלי� והתובעות הסמכות בשאלת הדיו� את ייתרהדרישת� מ התובעות של הסתלקות�

 12 הקצר ההלי� על בתובענה להכריע המשפט בית של סמכותו בדבר טענת� לבנות יכולות אינ�

 13 בשאלת לגופו להכריע המשפט בית שנדרש מבלי ראשונה בישיבה והסתיי� התנהל אשר

 14  . הסמכות

 15  .לסייע כדי בה� אי� אלו קודמי� הליכי� על התובעות של הסתמכות�, לפיכ�

  16 

 17 שהרי יסוד כל משוללת, השיפוט רשות של פני� למשוא חשש של קיומו בדבר, התובעות טענת .31

 18 המותב וחברי, ההסתדרות נבחרי בית של ולמרותו לפיקוחו נתונה איננה השיפוט רשות

 19 מקבלי� ואינ� ההסתדרות עובדי אינ� ה�. וצדק משפט לעשות מחויבי� השיפוט ברשות

 20 . מקצועית ועדה ידי על נטמני� אלא, מההסתדרות שכר

  21 

 22 התובענה את לברר נית� לא ההלי� מורכבות נוכח לפיה הטענה את הס- על אני דוחה ג� כ�

 23. לבררה השיפוט רשות של ביכולתה שאי� מורכב עני� אינו הבחירות הלי�. השיפוט רשות בפני

 24 יעיל וא- קצר זמני� בלוח מורכבות סוגיות ע� להתמודד הכלי� השיפוט לרשות, להיפ�

 25  . כבדי� עומסי� ע� המתמודד המשפט בית על עדיפות לו המקנה באופ�

 26 בבחירות להתמודד יחימובי+ כ"חה של זכותה על שערער הלי� הינו, לכ� הטובה הראיה

 27 במש� 2.3.17 ביו� התברר, 16.02.17 ביו� שהוגש הלי�, החברתי הבית מטע� להסתדרות

 28  .ההלי� הגשת מיו� וחצי חודש בתו�, 28.3.17 ביו� די� פסק נית�, ולאחריו ארוכות שעות

 29 ניהלו אות� אחרי� בהליכי� בעבר התנהלות� נוכח, התובעות מושתקות א- זו טענה לעניי�

 30  . 2017 באפריל וכ� 2015 באוקטובר השיפוט רשות בפני

  31 

  32 
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 12מתו�  12

 1    דבר סו- .32

 2 לרשות נתונה זו תובענה במסגרת העולות התובעות בטענות לדו� הסמכות כי קובעת אני

 3 של השיפוט רשות בפני בירור� ומיצוי כא� ההליכי� עיכוב על מורה כ� ועל, השיפוט

 4  .ההסתדרות

 5  בפועל תובענה זו נמחקת.

  6 

 7  .1 20,000 של בס� זה בהלי� הנתבעי� בהוצאות תישאנה התובעות  

  8 

 9  המזכירות תשלח את ההחלטה לצדדי�.

  10 

 11  , בהעדר הצדדי�.2017אוגוסט  14, כ"ב אב תשע"זהיו�,  נהנית

       12 
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  14 




