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פסק-דין
בפנינו עתירה הנסבה על כשירותם של מועמדים בבחירות העתידות להתקיים
ביום  30.10.2018בחלק מן הכפרים הדרוזיים ברמת הגולן.
פסק דינו של בית המשפט המחוזי בעניין ניתן ביום  .16.10.2018העתירה
הוגשה כשבוע לאחר מכן ,ביום  ,23.10.2018ובנסיבות אלה נקבעה בבהילות לדיון
היום 24.10.2018 ,בשעת בוקר מוקדמת ,בהתחשב בכך שזהו היום האחרון לפרסום
פרטי המועמדים בהתאם למועדים הקבועים בדין.
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השיהוי שבו לוקה העתירה הוא אנוש ומהווה מקרה מובהק שיש בו כדי
להשליך על תקינותם של סדרי הבחירות ,שאף הם ערובה מן המעלה הראשונה
להבטחת המשמעות המעשית של הזכות לבחור ולהיבחר .שיקולים אלה אף מתעצמים
בהתחשב בהלכה הפסוקה הברורה באשר לקבלת עתירות בענייני בחירות רק במקרים
חריגים שבחריגים )ראו :בג"ץ  6654/98הלפרין נ' פקידת הבחירות לעירית הרצליה ,
פ"ד נב) ;(1998) 348 (5בג"ץ  7231/18רשימת ג'בהת אלעמל אלבלדי נ' מנהל הבחירות
למועצה המקומית מג'ד אלכרום .((22.10.2018) 2018
לא מצאנו טעם טוב לדון בעתירה בעת הזו ,ולמעשה יש טעמים טובים רבים
המכריעים את הכף בבירור לצד השני ולא כל שכן כאשר הנושא שברקע הדברים היה
ידוע לתושבים שבתחומי הרשויות הרלוונטיות זה מספר חודשים .לשיטתן מדובר
במקרה שבו הפגיעה בשלטון החוק מצדיקה הכרה במקרה כחריג .איננו סבורים כן,
והדברים מקבלים משנה עוצמה בהתחשב בכך שאין מדובר במקרה שלו השלכות
תקדימיות של ממש ,בשים לב להיסטוריה המיוחדת של הסוגיה באזור רמת הגולן.
סוף דבר :העתירה נדחית.
העותר יישא בהוצאות המשיבים בסך  10,000שקל.
ניתן היום ,ט"ו בחשון התשע"ט ).(24.10.2018
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