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פסק דין
 .1בפנינו עתירה של המבקשים מיום  1.2.15בה התבקש ביה"ד ליתן צו מניעה
כנגד מועצת ארגון המורים שלא לקיים הצבעה במועצת הארגון בישיבה
שנקבעה ליום  3.2.15ו/או כל מועד אחר נדחה ,בקשר לבחירת נציג למועצת
הארגון מטעם סניף ירושלים דרום.
 .2ביום  2.2.15הוציא ביה"ד צו מניעה זמני במעמד צד אחד ,בו נאסר על
המשיבים לקיים "הליך בחירות כלשהו במועצת הארגון לבחירת חברת מועצה
חדשה מטעם סניף ירושלים דרום במקומו של מר תומר בליטי ,ביום 3.2.15
ו/או בתאריך אחר כלשהו") .להלן :ההחלטה"(
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הובהר בהחלטה כי המדובר בצו מניעה זמני "לצורך קיום דיון במעמד שני
הצדדים ,ותוקפו הוא עד לשינוי החלטה זו ע"י החלטה אחרת של ביה"ד".
בהתאם לאמור בהחלטה התבקשו המשיבים ליתן תגובתם לעתירה.
ביום  15.3.15הוגשה תגובת יו"ר נשיאות המועצה ,מר חיו בוכובזה בקשר
לעתירה  ,וכן התקבלה תגובת ארגון המורים מיום .18.3.15
לאחר דחיות שונות התקיים דיון במעמד כל הצדדים בביה"ד ביום .30.3.15
טרם דיון בעתירה לגופה ,יובאו כאן העובדות שאינן שנויות במחלוקת ,כפי שהן
עולות מכתבי הטענות ,התגובות בכתב שהתקבלו וכן מהדיון עצמו בביה"ד,
כדלקמן:
א .בבחירות הכלליות שהתקיימו בארגון המורים בשנת  ,2014נבחרו  3נציגים
למועצת הארגון מטעם סניף ירושלים דרום ,דהיינו גב' תמר חנוני שקיבלה
 19קולות  ,מר יוחנן יומטוביאן שקיבל  18קולות וכן מר תומר בליטי שקיבל
אף הוא  18קולות.
ב .בנוסף לשלושת המתמודדים הנ"ל ,קיבלו גב' רחל גרייצר וכן הגב' מירי כהן
 17קולות כל אחת ,כך שבפועל הן נבחרו כממלאות המקום למועצה מטעם
סניף ירושלים דרום.
ג .ע"פ נוהלי הבחירות שקיימים בארגון המורים אמור כל סניף לבחור ממלא
מקום אחד למקרה שנציג כלשהו שנבחר יאלץ מסיבה כלשהי לעזוב את
תפקידו כחבר במועצת הארגון.
ד .במקרה דנן ,מסיבה כלשהי  ,כנראה עקב טעות בתום לב ,לא נערכו בחירות
בסניף בין שתי המועמדות – הגב' גרייצר והגב' כהן לתפקיד ממלאת המקום,
על אף שהן קיבלו מס' קולות שווה ביניהן.
ה .בתחילת חודש ספטמבר  2014התפטר מר תומר בליטי מחברותו במועצת
הארגון ,כנראה לאור העובדה שהוא התמנה למנהל בי"ס.
ו .כיון שכך ,התעוררה השאלה ,מי יחליף את מר תומר בליטי כחבר במועצת
הארגון מטעם סניף ירושלים דרום.
ז .בישיבת המועצה מיום  ,30.12.14לאחר אישור התקציב והדוחות הכספיים,
הועלו להצבעה במועצת הארגון  3חלופות בקשר לשאלה כיצד לבחור את
הנציג למועצת הארגון שיחליף את מר בליטי שהתפטר.
ח .יוער כי ע"פ הנאמר בתגובת יו"ר נשיאות המועצה ,מר חיו בוכובזה בתגובתו
לביה"ד ,עולה כי "מאחר ולא היתה תמימות דעים בישיבת הנשיאות הוחלט
להעלות נושא זה בישיבת המועצה הקרובה ולתת לחברי המועצה להחליט".
ט .בישיבת המועצה מיום  30.12.14נערכה כאמור הצבעה חשאית בין חברי
מועצת הארגון ,כאשר לחלופה הראשונה דהיינו בחירות חוזרות בסניף בין
שתי החברות – הצביעו  11חברי מועצה ,לחלופה השנייה בדבר קיום
רוטציה בין שתי המועמדות – הצביעו שני חברי מועצה ,ולחלופה השלישית
כי מועצת הארגון תקיים בחירות בתוכה לקביעת הנציג הנ"ל – הצביעו 27
חברי מועצה.
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י .יוצא כי ע"פ האמור החליטה מועצת הארגון בישיבתה מיום  30.12.14כי
המועצה היא זו שתבחר את הנציג שיחליף את מר בליטי כחבר במועצת
הארגון מטעם סניף ירושלים דרום ,כאשר ההחלטה היתה כי מועצת הארגון
תבחר את הנציג בין שתי המועמדות דלעיל.
יא .אין כל מחלוקת בין הצדדים כפי שעולה מכתבי הטענות וכן מהדברים
שנאמרו בעת הדיון בביה"ד ,כי ענין ההצבעה לגבי שלוש החלופות לא היה
בסדר היום של ישיבת מועצת הארגון כפי שחולק מראש לחברי המועצה,
וכי ענין זה הועלה להצבעה בלא שניתנה על כך הודעה מראש לחברי
המועצה.
 .8בעתירה שהוגשה בפנינו טוענים המבקשים בין היתר ,כי יש לערוך בחירות
בקשר לאמור בסניף ירושלים דרום לקביעת ממלאת המקום בין שתי
המועמדות דלעיל ו/או לחילופין לקבוע כי תקויים רוטציה בין שתי המועמדות ,
זאת בין היתר לאור פסה"ד שניתן ע"י בי"ד זה ביום  ,4.4.2006שם נקבע כי יש
לערוך רוטציה בין שני המועמדים ,במקרה דומה למקרה דנן .
 .9עוד טוענים המבקשים בעתירתם כי מכל מקום יש לבטל את החלטת מועצת
הארגון מה ,30.12.14 -זאת לאור העובדה כי ענין זה לא היה בסדר היום
מראש ,כמפורט לעיל.
 .10בתגובתו בכתב לביה"ד ,מפנה ארגון המורים בין היתר לאמור בס 38 .בתקנון
ארגון המורים ,ולפיו "נתפנה מקום במועצה בגלל התפטרות אחד מחבריה או
מכל סיבה אחרת  ,יצורף למועצה אחד מממלאי המקום שנבחרו בועידה.
נתפנה מקום נוסף ...רשאית המועצה למנות חברי מועצה נוספים ...עד כדי
השלמתה".
 .11טרם הכרעה בענין שלפנינו ,מפנה ביה"ד לכך כי פסק הדין הנ"ל שניתן בביה"ד
מיום  4.4.06הוא פס"ד שניתן בהסכמה בין שני המועמדים שקיבלו מס' קולות
שווה בסניף חיפה כממלאי מקום ,וביה"ד נתן תוקף של פס"ד להסכמה זו.
 .12כיון שכך ,ברור שפס"ד זה לא יכול להוות תקדים ואף לא כפס"ד מנחה לביה"ד
במקרה דנן ,לאור העובדה כי במקרה שלפנינו אין הסכמה בין המועמדות בפרט
ובין הצדדים בכלל.
 .13כיוון שכך ,ביה"ד יתן פס"ד במקרה דנן לגופו של ענין ולגופן של טענות.
 .14אין כל ספק שהשאלה שעומדת בפנינו היא כבדת משקל ,לאור העובדה שאנו
נדרשים להכריע מיהו כיום הגוף הבוחר שיכול ו/או רשאי ו/או ראוי לבחור את
מחליפו של מר בליטי במועצת הארגון מטעם סניף ירושלים דרום.
 .15ראשית יאמר ,כי באופן טבעי הגוף הבוחר המקורי הוא זה שאמור להיות הגוף
הבוחר גם במקרה זה ,לאור העובדה ,כי לא מקובל שנציג שנבחר מטעם גוף
בוחר מסוים ,ייבחר מחליפו ע"י גוף בוחר אחר.
 .16לפי ההיגיון הנ"ל ,חברי הועידה מטעם סניף ירושלים דרום הם אמורים להיות
הגוף הבוחר הנכון גם לגבי מחליפו של מר תומר בליטי.
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 .17דא עקא שבמקרה דנן ענין זה הוא בספק גדול )וזאת כרגע בלא לבחון את
האמור בס 38 .לתקנון הארגון כמפורט לעיל( ,זאת לאור העובדה כי הגוף הבוחר
המקורי התפזר וסיים את תפקידו בסיומו של יום הבחירות ,והשאלה היא האם
יהיה זה נכון להחיות גוף זה כיום לאחר שהוא סיים את תפקידו והתפזר.
 .18שאלה זו תישאר בצריך עיון ,בלי שביה"ד ידרש לה בתיק זה ,לאור העובדה כי
קיים סעיף מפורש בתקנון שמתייחס למקרים אלו ,דהיינו ס 38 .לתקנון ארגון
המורים.
 .19סעיף זה בתקנון אומר מפורשות כי במקרה "שנתפנה מקום במועצה  ...רשאית
המועצה למנות חברי מועצה נוספים מבין הצירים שנבחרו לועידה האחרונה
עד כדי השלמתה".
 .20סעיף זה בתקנון קובע אם כן בבירור שבמקרה שיתפנה מקום במועצת הארגון
מכל סיבה ,כאשר אין ממלא מקום ברור להחליף את המקום שהתפנה ,רשאית
מועצת הארגון לבחור נציג שיחליף את החבר שמקומו התפנה במועצה.
 .21לא נטענה כל טענה בפנינו כי סעיף זה בתקנון ארגון המורים אינו חוקתי ולכן
ביה"ד לא יידרש לשאלה זו בפסק הדין ,אם כי נאמר בהערת אגב ומבלי
שנשמעו טענות בקשר לאמור ,כי איננו רואים כל בעיה חוקתית בקשר לאמור
בסעיף זה ,אשר התקבל בועידת ארגון המורים ע"י כלל חברי הועידה ,שהוא
הגוף העליון בארגון המורים.
 .22כיון שכך ,ולאור כל המפורט ,אנו קובעים בזה כי לאור האמור בסעיף  38לתקנון
ארגון המורים ,רשאית מועצת הארגון לבחור את הנציג מטעם סניף ירושלים
דרום שיחליף את מר תומר בליטי כחבר במועצת הארגון.
 .23כל אשר נותר לנו כעת הוא לבדוק אם אכן ההצבעה שהתקיימה בענין במועצת
הארגון בישיבתה מיום  30.12.14היתה אכן חוקית ,דהיינו האם נערכה כדין אם
לאו.
 .24אין כל מחלוקת כאמור בין כל הצדדים המעורבים כי ענין זה של ההצבעה
לאחת החלופות כמפורט לעיל לא היה בסדר היום של ישיבת המועצה ,וכי ענין
זה הועלה באותה ישיבה להצבעה כאשר חברי המועצה לא קיבלו על כך הודעה
מראש בקשר לכך.
 .25יוער כי סעיף " 2לנוהלים לעבודת המועצה" קובע בין היתר כי "סדר היום
לישיבה יקבע ע"י נשיאות המועצה וישלח לחברים מראש ,עשרה ימים בטרם
הישיבה"...
 .26עינינו הרואות אם כן כי הנוהל עצמו של מועצת הארגון קובע מפורשות כי יש
לקבוע סדר יום בכתב מראש לחברי המועצה טרם דיון בנושא מסוים במועצת
הארגון.
 .27ענין זה נכון שבעתיים במקרה דנן שהוא נושא רגיש ועדין ,כאשר ענין זה אף
היה שנוי במחלוקת בין חברי נשיאות המועצה.
 .28כיון שכך ,ברור שהיה מקום ליתן הודעה בכתב מראש על הכוונה לקיים הצבעה
בענין החלופות ,ולא לקיים הצבעה חשאית באופן אקראי כפי שנעשה בפועל
במקרה דנן.
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 .29לאור האמור ועם כל הזהירות ,אין מנוס אלא לבטל את החלטת מועצת הארגון
מיום  30.12.14לאור העובדה שלא נכללה כאמור בסדר היום שחולק לחברים
לפני הישיבה.
 .30סיכומו של דבר ,מחליט ביה"ד כדלקמן:
א .מועצת הארגון רשאית לבחור את הנציג של סניף ירושלים דרום שיחליף
את מר תומר בליטי שהתפטר מתפקידו.
ב .מועצת הארגון רשאית להחליט ולבחור את הדרך כיצד לבחור את הנציג
כמפורט לעיל ולערוך הצבעה בקשר לחלופות השונות כפי שהמועצה רואה
לנכון.
ג .ברור הוא כי המועמד שיחליף את מר בליטי הוא אחת משתי המועמדות
דלעיל – הגב' רחל גרייצר או הגב' מירי כהן ,.לאחר שתוזמנה לישיבה של
מועצת הארגון לשאת דברים לפני קיום הבחירות ביניהן.
ד .החלטת מועצת הארגון מיום  30.12.14בקשר לחלופות בטלה בזה.
 .31על מנת למנוע תקלות נוספות בדרך ,פונה ביה"ד לנשיאות המועצה לקבוע
תאריך חדש להצבעה במועצת הארגון ,תוך שליחת סדר יום מפורט ומפורש
בכתב בקשר לכוונה לעשות כן.
 .32ביה"ד פונה לנשיא מועצת הארגון ,מר חיו בוכובזה לדווח לביה"ד בכתב בסיום
התהליך כולו.
 .33לאור האמור ,צו המניעה הזמני שניתן ביום  2.2.15בטל בזה.
 .34לאור העובדה כי פסק דין זה עוסק בסדרי העבודה של מועצת הארגון
וסמכויותיה ,מורה בית הדין למזכירות בית הדין לחלק את פסק הדין לכל אחד
מחברי מועצת הארגון.
 .35לאור חשיבותו העקרונית של פסק הדין ,מורה בית הדין כי פסק הדין יפורסם
בשלמותו באתר האינטרנט של הארגון וכן בעלון "קשר עין" הקרוב.
 .36פסק הדין יישלח גם לכל הצדדים המעורבים ,כמפורט בכותרת פסה"ד.

__________________________
גב' חנה ספיר
ס/אב בית הדין

________________________
ד"ר אריאל בוכניק ,עו"ד
אב בית הדין

ניתן היום ,ז' באייר תשע"ה26.4.15 ,
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