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הסוף לסאגה: אפי שטנצלר ישאר
יו"ר קק"ל

בית המשפט קיבל את עמדתם של שטנצלר ושל מפלגת העבודה, שלפיה
התפקיד נתון למועמד של העבודה
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אפי שטנצלר ימשיך לכהן כיו"ר קק"ל - כך קבע היום (ב') בית המשפט המחוזי בפתח תקווה.
בכך בא לקיצו אחד המאבקים המרים בציבוריות הישראלית, שבמסגרתו נאבקו שטנצלר  -
התפקיד על   - שטרית  שמעון  פרופ'  ולאחריו  (עצמאות)  שמחון  שלום  התמ"ת  שר  בתחילה 

הנחשק.
 

הרקע לפרשה הוא הסכם
לחלוקה הלאומי  והאיחוד  ביתנו  ישראל  הליכוד,  קדימה,  ובהן  השונות  הכנסת  סיעות  בין 

יו"ר למנות את  הזכות  על-פי ההסכם שכרתו המפלגות,  הציוניים.  למוסדות  ומינוי תפקידים 
עוקף, הסכם  כרתו  והסיעות  המפלגה  התפלגה  שאז  אלא  העבודה.  למפלגת  נמסר  קק"ל 
היה עצמאות  מפלגת  של  מועמדה  עצמאות.  למפלגת  שייך  יהיה  קק"ל  יו"ר  תפקיד  שלפיו 

פרופ' שמעון שטרית.
 

תפקיד כי  ולקבוע  המקורי  ההסכם  את  לאכוף  בדרישה  המשפט  לבית  עתר  מצידו  שטנצלר 
עופר פרופ'  תקווה,  בפתח  המחוזי  המשפט  בית  שופט  העבודה.  למפלגת  שייך  קק"ל  יו"ר 
גרוסקופף, קיבל את עמדתו של שטנצלר ושל מפלגת העבודה, וקבע כי על הסיעות לקיים את
ההסכם שכרתו, לפיו תפקיד יו"ר קק"ל נתון למפלגת העבודה וכי פרופ' שטרית לא יכול לכהן

כיו"ר קק"ל.
 

בין היתר כתב גרוסטקופף בהחלטתו: "היעלה על הדעת שלאחר שעיקר ההסכם בוצע, יבואו
התפקידים את  מחדש  המקצה  להסכמה  עצמן  לבין  בינן  ויגיעו  חלקן  את  שקיבלו  הסיעות 
העיקריים שהיו אמורים ליפול בחלקה של סיעה אחרת? מעשה כגון זה לא רק שנוגד תפיסות
יסוד של דיני חוזים, אלא שיש בו לטעמי כדי לעלות להתנהגות פסולה המצדיקה תיוגו של
ההסכף העוקף כהסכם פסול". בית המשפט הורה לסיעות לגבש הצעה לרשימת דירקטורים
מאוחדת בהתאם למפתח שנקבע בהסכם המקורי, ואף הורה כי פרופ' שמעון שטרית לא יוצג

ולא יסכים לשמש כמועמד לתפקיד יו"ר קק"ל.
 

הוצאות העבודה  ולמפלגת  לו  לשלם  שטנצלר  עתר  שנגדן  הסיעות  את  חייב  המשפט  בית 
משפט בסך 100 אלף שקל.

 
הנוספים הדירקטורים  טבקוב,  דניאל  ועו"ד  קסוטו  שמוליק  עו"ד  ידי  על  יוצג  שטנצלר  אפי 
מטעם העבודה יוצגו על ידי עו"ד שאול ציוני ועו"ד אלי פילרסדורף ומפלגת העבודה יוצגה על

ידי יועמ"ש המפלגה,עו"ד יגאל שפירא.
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