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 5111551 :יועץ משפטי

  3112-, התשע"גמניעה או לצו להסרת מודעות ולניקוי ושיקום מקרקעין לצו בעתירותנוהל הטיפול 

 5919-"טהתשיחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, ל ג51-ב)א( ו51סעיפים  לפי

 
 -בנוהל זה   .5 הגדרות

5919-חוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט –החוק" "  
1

; 

 51ף יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית שמונה לפי סעי –"יושב ראש הוועדה"   

5999-לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט
2

חוק הבחירות  –)להלן  

 לכנסת(;

 :אחד מאלה –נוגע בדבר" "  

שתעמולה בעדה חבר ועדת הבחירות המרכזית שהוא נציג הסיעה  (5)   

 רה לפי החוק;מהווה או עלולה להוות עבי

לחוק הבחירות  19בא כח רשימת מועמדים שמונה לפי סעיף  (1)   

  שתעמולה בעדה מהווה או עלולה להוות עבירה לפי החוק; לכנסת

 ג לחוק;51ב או 51עתירה למתן צו לפי סעיף  –עתירה" "  

5915-, התשל"א[נוסח חדש]לפקודת הראיות  51תצהיר לפי סעיף  –"תצהיר"   
3

. 

באופן ; משרדי ועדת הבחירות המרכזית במשכן הכנסתל תימסר עתירה (א)  .1 עתירה

, עד השעה תוגשו, 1כאמור בסעיף קטן )ג( ובסעיף מצורפיה סרוק וחתום, על 

 Vadatb@knesset.gov.ilבאמצעות דואר אלקטרוני בימים א' עד ה' בשבוע,  50:99

; עותק מקורי, כרוך ומודפס של 91-1999611לה שמספרה יפקסימאו באמצעות 

במסירה אישית למשרדי הוועדה  , בנוסף,, על מצורפיה כאמור, יוגשהעתירה

במשרדי  העתירהבכנסת, או ישלח בדואר רשום למשרדי הוועדה; כמועד קבלת 

על  העתירהבו אישרה מזכירות הוועדה את קבלת שחשב המועד יהוועדה י

 .מצורפיה

 :ייכללו כל אלה בעתירה (ב)  

                                                                    
 .5919"א, עמ' התשע ;516ס"ח התשי"ט, עמ'  1
 .591ס"ח התשכ"ט, עמ'  2
 .015, עמ' 56דיני מדינת ישראל, נוסח חדש  3
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, לרבות דין-, מספר זהותו ומענו להמצאת כתבי ביהעותרשם  (5)   

וכתובת דואר  המספר פקסימילמספר טלפון נייד, מספר טלפון, 

 ;פרטיו כאמורו ושם עורך דינ –, ואם הוא מיוצג אלקטרוני

הפרטים המפורטים  דין,-המשיבים ומענם להמצאת כתבי בי (1)   

ינו של כל אחד יוענמהמשיבים, אם ניתן לבררם,  אחדלגבי כל ( 5בפסקה )

היה המשיב מועמד לבחירות לכנסת או  ;העתירהמהמשיבים בנושא 

לבחירות לרשות מקומית, או סיעה של הכנסת או של מועצה מקומית או 

ין הדבר יאזורית, או רשימת מועמדים לכנסת או לרשות מקומית, יצו

 ; בעתירהטה לבהב

היא  והמועד שבו פורסמה, או שבו העתירהנושא  התעמולהר תיאו (1)   

 ;עתידה להיות מפורסמת

 ;העתירהבנושא  העותרין של יהענ (0)   

 ;העתירהפירוט הנימוקים שבעובדה ושבחוק שעליהם מתבססת  (1)   

יצורפו העתקים של  – למשיבנעשתה פניה מוקדמת בכתב  (9)   

הנימוקים יפורטו  –ין זה; לא נעשתה פניה מוקדמת יההתכתבות לענ

 בלא פניה מוקדמת; העתירהלהגשת 

 המבוקש;פירוט הסעד  (1)   

 -עותר המבקש לצרף נספחים לעתירה  (6)   

יצרף, לפני הנספח הראשון, תוכן ענינים שבו יפורטו ביחס  (א)    

לכל נספח: שם הנספח, הספרה שבה סומן ומספר העמוד של 

 ;העמוד הראשון לנספח

ד מהנספחים, דף מקדים שבראשו ובמרכזו יצרף, לפני כל אח (ב)    

יצויינו: שם הנספח, הספרה שבה סומן ומספר העמוד של העמוד 

הראשון של הנספח; הפרטים המצויינים בסעיף זה יירשמו בגופן 

"David 19", גודל. 

יאומתו בתצהיר  שבהשבתוספת והעובדות  5לפי טופס  תיערך עתירה (ג)  

שבתוספת; בתצהיר תהיה הפרדה בין  1ופס ושיהיה ערוך לפי ט להאשר יצורף 

עובדות שהן בידיעתו האישית של המצהיר לבין עובדות הנכונות לפי מיטב 

 ידיעתו ואמונתו, שלגביהן יציין את מקור ידיעתו ואמונתו.
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, אם ניתן עתירהנושא התעמולה של ה םיצורף צילו העתירהלכל עותק של  (א)  .1 צירוף מסמכים

מסתמך עליו, ושמצוי  שהעותרשל כל מסמך אחר ו להשיגו בשקידה סבירה,

 ברשותו.

, לא העותר, אף שהוא מצוי ברשות לעתירהלא צורף מסמך כאמור  (ב)  

 .הוועדהיושב ראש אלא ברשות  בעתירהיסתמך עליו בעל דין בדיון 

  :יהיו כל אלה לעתירההמשיבים  (א)  .0 לעתירההמשיבים 

ערך יערכה, או תהמועמד, הסיעה או רשימת המועמדים שבעדם נ (5)   

  , לפי העניין;העתירההתעמולה נושא 

 (;5היוזם לפרסום התעמולה, אם אינו המשיב האמור בפסקה ) (1)   

 .העתירהפגע מקבלת יכל מי שעלול לה (1)   

אם לא  עתירהרשאי, בכל שלב, להורות על מחיקת יושב ראש הוועדה  (ב)  

, וכן על מחיקת משיב או משיב עותרצורף משיב ראוי, או להורות על צירופו של 

 .עתירהשצורף ל עותראו 

נוגע בדבר, היועץ המשפטי לממשלה, ובבחירות לרשות מקומית המפקח  (ג)  

הארצי על הבחירות ברשויות המקומיות במשרד הפנים ומנהל הבחירות ברשות 

ובאישור יושב ראש הוועדה, המקומית רשאים לבקש להצטרף, בכל שלב, 

 .עתירהכמשיבים ל

ירה בעתפגם 

 ובכתב התשובה

 

לרישום, אלא  תתקבללא  6-ו 0עד  1סעיפים הוראות  שלא מתקיימות בה עתירה  .1

, או מי הועדהויושב ראש ש לבקש םרשאיעותר, או המשיב, לפי העניין, שה

 מתקיימותעתירה או בתשובה באם היחליט בשאלה  שהוא הסמיך לכך,

 ת. , והחלטתו תהא סופית ומכרעאו לא האמורות הוראותה

 עתירההמצאת 

 למשיבים

לפי המסמכים שצורפו לה ו העתירהשל עותק במישרין,  ,למשיביםימציא  עותר  .9

 העתירהויגיש למזכירות ועדת הבחירות המרכזית אישורים על המצאת  1 סעיף

ן יראה כי נסיבות העני, אם להחליט לכל המשיבים; יושב ראש הוועדה רשאי

מסר למשיבים הודעה ית כי שלפניו, עתירהב הטיפולמחייבות שלא להשהות את 

 העותרודבר תוכנה, והדבר יאומת בתצהיר שיגיש  עתירהטלפונית על הגשת ה

 למזכירות הוועדה.

, יושב ראש הוועדהתובא, בהקדם האפשרי, לעיון  לרישוםשנתקבלה עתירה   .1 בעתירהעיון 

 –והוא רשאי 

סף, על פי כתב על ה –כולה או מקצתה  – עתירהלמחוק או לדחות  (5)  

 ;כתב תשובהבלבד או לאחר שקיבל עתירה ה
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נים ילהגיש תצהיר משלים או הודעה משלימה בעני לעותרלהורות  (1)  

 באופן שהורה; העתירה, או להגיש נוסח מתוקן של הורהש

 ,(כתב תשובה – בנוהל זה) 6סעיף משיב יגיש כתב תשובה לפי הורות של (1)  

 ;טעונים תשובהנים היורשאי הוא להגדיר את העני

במעמד הצדדים, ומשעשה כן, יגישו  בעתירהכי יתקיים דיון  הורותל (0)  

כתב תגובה(; כתב  –)להלן  הורהשנים יאו לעני לעתירההמשיבים את תגובתם 

יושב ויומצא לשאר בעלי הדין במועד שקבע מזכירות הוועדה התגובה יוגש ל

ויומצא  ירות הוועדהלמזכקבע מועד, יוגש כתב התגובה נ; לא ראש הוועדה

 .לשאר בעלי הדין לא יאוחר מארבעה ימים לפני מועד הדיון

, יוגש כתב לעתירהעל הגשת כתב תשובה  יושב ראש הוועדההורה  (א)  .6 כתב תשובה

אם לא  (,0)1בכפוף לאמור בסעיף  ימים מיום החלטתו, ארבעההתשובה בתוך 

בכתב יהיה לא ; המועד להמצאת התשובה מועד אחר יושב ראש הוועדהקבע 

 .בצהרי היום האחרון שבו ניתן להגיש את התשובה 50:99יאוחר מהשעה 

 בכתב התשובה יפורטו אלה: (ב)  

, לרבות דין-, מספר זהותו ומענו להמצאת כתבי ביהמשיבשם  (5)   

וכתובת דואר  המספר פקסימילמספר טלפון נייד, מספר טלפון, 

 ;כאמור טיוופרו שם עורך דינ –, ואם הוא מיוצג אלקטרוני

 פירוט הנימוקים שבעובדה ושבחוק שעליהם מתבססת התשובה; (1)   

 ;בעתירהסעד המבוקש גבי העמדת המשיב ל (1)   

שבתוספת, והעובדות שבו  1כתב התשובה יהיה ערוך לפי טופס  (0)   

 ;()ג1 בסעיףיאומתו בתצהיר או תצהירים אשר יצורפו אליו כאמור 

, העתקים צילומיים של כל לכתב תשובה יצורפו, ככל שניתן (1)   

 ;המסמכים הנוגעים לענין

 -המבקש לצרף נספחים לכתב התשובה  משיב (9)   

יצרף, לפני הנספח הראשון, תוכן ענינים שבו יפורטו ביחס  (א)    

לכל נספח: שם הנספח, הספרה שבה סומן ומספר העמוד של 

 ;העמוד הראשון לנספח
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ם שבראשו ובמרכזו יצרף, לפני כל אחד מהנספחים, דף מקדי (ב)    

יצויינו: שם הנספח, הספרה שבה סומן ומספר העמוד של העמוד 

הראשון של הנספח; הפרטים המצויינים בסעיף זה יירשמו בגופן 

"David 19", גודל. 

משיב שלא הגיש כתב תשובה כאמור, לא יהא רשאי להשמיע את  (1)   

 .יושב ראש הוועדהטענותיו אלא ברשות 

תירה, כתב תשובה וכל מסמך אחר המוגש במסגרת הליך בפני יושב ראש ע  .9 צורת כתב טענות

ז' פרק סימן א' ליוגש בצורה שבה מגישים כתבי טענות לבית משפט לפי  הוועדה

5960-לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד
4

בשינויים המחוייבים, ובשינויים , 

 .שיורה יושב ראש הוועדה

, בכתב על פי ראיות שיובאו בתצהירים הבעתירידון  יושב ראש הוועדה (א)  .59 ראיות

להתיר חקירת מצהיר של בעל הדין שכנגד, אם החליט, לפי שיקול דעתו זולת 

להתיר ; החליט יושב ראש הוועדה בעתירהאם ראה כי הדבר דרוש לשם הכרעה 

את דרך חקירת המצהיר, ורשאי הוא לקבוע כי חקירת  יורה – חקירה כאמור

אלונים בכתב, או בדרך של בקשת פרטים נוספים, עשה בדרך של שיהמצהיר ת

 .שיורהכפי 

או לא השיב , יושב ראש הוועדההחלטת  לפילא התייצב המצהיר  (ב)  

לא ישמש תצהירו לחקירתו באופן שהורה יושב ראש הוועדה לפי סעיף קטן )א( 

 .היושב ראשראיה אלא ברשות 

 כתבו העתירהעל יסוד  בעתירהרשאי להחליט  יושב ראש הוועדה (א)  .55 בעתירההכרעה 

 ובה בלבד, או על יסוד דיון במעמד הצדדים.שהת

רשאי הוא  בדיון בפניו העתירהמקום לברר את  יושב ראש הוועדהראה  (ב)  

 במעמד הצדדים. עתירהקבוע מועד לדיון בל

 –בלבד )להלן  העתירהכי רשאי ליתן צו ארעי על יסוד  יושב ראש הוועדה (ג)  

המשיב או לדיון  שלי, יקבע בו מועד למתן תגובה צו ארעי(; ומשנתן צו ארע

 במעמד הצדדים בהקדם האפשרי.

 יהיה כלהלן:החליט יושב ראש הוועדה על קיום דיון בפניו, סדר הדיון   .51 סדר הטיעון

יושב ראש אם קבע  זולתיטען תחילה והמשיב יטען אחריו,  העותר (5)  

יושב ראש בים, יקבע או כמה משי עותריםסדר טיעון אחר; היו כמה  הוועדה

 ;את סדר הטיעון ביניהם הוועדה

                                                                    
 .1119ק"ת התשמ"ד, עמ'  4



 נוהל הטיפול בעתירות   לכנסת   עדת הבחירות המרכזית ו

 11מתוך  6עמוד 

  95919, القدس أورشليم, غوريون بن مجمع: العنوان 95919 ירושלים  ,גוריון-בן קריית דוד ,משכן הכנסת

 Vadatb@knesset.gov.il: اإللكتروني البريدדוא"ל  02-5566985 :فاكس פקס, 02-6753407:هاتف טלפון

  www.bechirot.gov.il الموقعאתר האינטרנט 

 

רשאי להתיר לבעל דין טיעון נוסף בתשובה לטענות  יושב ראש הוועדה (1)  

 ;בעל הדין שכנגד

 חקירת מצהיר או חקירת עד שאינו מצהיר, יושב ראש הוועדההתיר  (1)  

תיערך חקירתו לפני שמיעת טענות בעלי  וקבע שהחקירה תיערך בדיון לפניו,

, אם ראה טעם לכך, להתיר חקירת מצהיר יושב ראש הוועדה הדין, ואולם רשאי

יושב אם  קבע  זולתייחקר תחילה,  העותרבשלב אחר של הדיון; המצהיר מטעם 

יושב ראש או כמה משיבים, יקבע  עותריםסדר אחר; היו כמה  ראש הוועדה

 ;את סדר חקירת המצהירים ביניהם הוועדה

רשאי להורות על השלמת טיעונים בכתב בענינים  יושב ראש הוועדה (0)  

 שקבע, במקום טיעון בעל פה.

או  העתירהלדחות את יושב ראש הוועדה מוסמך בהחלטה הסופית  (א)  .51 סופית החלטה

להורות בדבר הוצאות רשאי הוא כן ו כולה, מקצתה או בשינויים –לקבלה 

 .לפי שיקול דעתו, החלטתוינים אחרים הנגזרים מיוענ

, למשיב ולכל נוגע לעותרתימסר  בעתירההחלטת יושב ראש הוועדה  (ב)  

בדבר ותפורסם באתר האינטרנט של הוועדה; נגעה החלטה לתעמולת בחירות 

תפיץ אותה מזכירות הוועדה בין כל חברי הוועדה באמצעות דואר  –לכנסת 

 אלקטרוני.

אם לחייב בעל ה , לענין שלפניו,יושב ראש הוועדה בתום כל הליך, יחליט (א)  .50 הוצאות

הוצאות( לטובת בעל  –דין בתשלום שכר טרחת עורך דין והוצאות המשפט )להלן 

 או.אם ל או לטובת אוצר המדינה או דין אחר,

כי בעל דין האריך את הדיון בכל הליך שלא  יושב ראש הוועדהראה  (ב)  

לצורך, על ידי טענות סרק או בכל דרך אחרת, רשאי הוא, באותו הליך או 

, להטיל עליו את הליך, וללא קשר עם תוצאות הרת ההחלטה הסופיתמסגב

הוצאות ההליך בשיעור שימצא לנכון בנסיבות הענין, לטובת בעל הדין שכנגד או 

 לטובת אוצר המדינה, או לטובת שניהם.

על פסיקת הוצאות לפי סעיף זה, יחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות  (ג)  

 .5906-זרחי, התשמ"דלתקנות סדר הדין הא דפרק ל"

אי התייצבות או 

אי הגשת מסמכים 

לפי החלטת יושב 

 ראש הוועדה

 – יושב ראש הוועדהנמסרה הודעה בדבר דיון, רשאי  (א)  .51
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 העתירהלמחוק או לדחות את  –אם לא התייצב איש מבעלי הדין  (5)   

 או לדחות את הדיון למועד אחר;

 בעתירהדיון לקיים  –והמשיב לא התייצב  העותראם התייצב  (1)   

 בהעדר המשיב או לדחות את הדיון למועד אחר;

למחוק או לדחות את  –לא התייצב  והעותראם התייצב המשיב  (1)   

 או לדחות את הדיון למועד אחר. העתירה

או המשיב, לפי הענין, לבקש  העותר, רשאי הז סעיףניתנה החלטה לפי  (ב)  

יושב ראש תה, ורשאי ימים מיום המצא ארבעהאת ביטולה או שינויה בתוך 

 לה או לשנותה בתנאים שייראו לו, ובין השאר לענין הוצאות.הוועדה לבט

תשובה או  החליט יושב ראש הוועדה כי על אחד מבעלי הדין להגיש כתב (ג)  

בהליך שלפניו, או הורה לאחד מבעלי הדין להשלים פרטים או טיעונים  תגובה

או באמצעות בקשת פרטים או להעמיד מצהיר לחקירה באמצעות שאלונים 

יראו את בעל הדין  –נוספים, והמסמכים לא הוגשו למזכירות הוועדה במועד 

ת והורא ויחולושלא הגיש את המסמכים במועד כבעל דין שלא התייצב לדיון, 

 , בשינויים המחוייבים.)ב(-ו )א( ניםקט פיםסעי

 ,יושב ראש הוועדהשאי רנערך דיון בפני יושב ראש הוועדה לפי נוהל זה,  (א)  .59 פרוטוקול

 עיקרי הדברים שבדיון. שלפרוטוקול  להורות כי יערך

פרוטוקול יכול שייערך גם בדרך של הקלטה ברשמקול או באופן אחר  (ב)  

, ובלבד שפרוטוקול שנערך כאמור, יועלה על הכתב הוועדהשיקבע יושב ראש 

 ויצורף לתיק הדיון.

, שיורה, וכפי , ככל הנדרשנוהל זהמהוראות ות רשאי לסט יושב ראש הוועדה  .51 סטייה מהוראות

 .אם נראה לו כי יעיל וצודק להורות על כך, בנסיבות העניין

נוהל הטיפול בבקשות לצו מניעה או לצו הסרת מודעות ולניקוי ושיקום   .56 ביטול 

, 5919-ג לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט51-ב ו51מקרקעין לפי סעיפים 

 בטל –( 1951בנובמבר  51כ"ח בחשוון התשע"ג ) מיום 1951-התשע"ג

 תוספת
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 1טופס 

 ()ג(3 סעיף)

 לכנסת ה___ ועדת הבחירות המרכזית

 כב' השופט _________________ בפני יושב ראש הוועדה

 ת_______/_____

 ______________, ת.ז. ________________________ :העותר

 עיר / מיקוד{, }__________מרחוב _____________

 ______________: פקסימילה_; _____טלפון: _______

 דואר אלקטרוני:_______________@_____________

 

  -נ ג ד  - 

 ______________, ת.ז. ________________________. 5 המשיבים:

 , }עיר / מיקוד{_______________מרחוב ___________   

 ___________: פקסימילה_; _____: _____נייד טלפון   

 דואר אלקטרוני:_______________@_____________   

 

 ______________, ת.ז. ________________________.  1 

 , }עיר / מיקוד{_______________מרחוב ___________   

 ___________: פקסימילה_; _____: _____נייד טלפון   

 _____________דואר אלקטרוני:_______________@   

 

  לצו מניעה/ צו להסרת מודעות ולניקוי ושיקום מקרקעין עתירה 

 :אלה כל ורטופי בעתירה

 ;העתירהבנושא  העותרן של יהעני (5)

היה המשיב מועמד לבחירות לכנסת או לבחירות לרשות  ;העתירהנו של כל אחד מהמשיבים בנושא יעני (1)

מית או אזורית, או רשימת מועמדים לכנסת או לרשות מקומית, או סיעה של הכנסת או של מועצה מקו

 ; העתירהין הדבר בהבלטה בכתב ימקומית, יצו

 ;היא עתידה להיות מפורסמת והמועד שבו פורסמה, או שבו העתירהנושא  התעמולהתיאור  (1)

 ;העתירהפירוט הנימוקים שבעובדה ושבחוק שעליהם מתבססת  (0)

 –ו העתקים של ההתכתבות לענין זה; לא נעשתה פניה מוקדמת יצורפ – למשיבנעשתה פניה מוקדמת בכתב  (1)

 בלא פניה מוקדמת; העתירההנימוקים להגשת יפורטו 

 .המבוקשפירוט הסעד  (9)

 .לנוהל )ג(1 בסעיף, כאמור היאומתו בתצהיר או תצהירים אשר יצורפו אלי שבעתירההעובדות 

 איות הרלוונטיות.רוכן כל ה כים הנוגעים לעניןיים של כל המסמיצורפו, ככל שניתן, העתקים צילומ לעתירה

 

 תאריך___________

     __________________ 

 או בא כוחו העותרחתימת     
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 )ג((3 סעיף) 3טופס 

 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה___

 בפני יושב ראש הוועדה, כב' השופט _________________

 ת_______/_____

 ______________, ת.ז. ________________________ :העותר

 , }עיר / מיקוד{__________מרחוב _____________

 ______________: פקסימילה _______טלפון נייד:_____ _;_____טלפון: _______

 דואר אלקטרוני:_______________@_____________

 

  -נ ג ד  - 

 ______________, ת.ז. ________________________. 5 המשיבים:

 , }עיר / מיקוד{__________מרחוב _____________

 ______________: פקסימילה טלפון נייד:____________ _;_____טלפון: _______

 דואר אלקטרוני:_______________@_____________

 

 ______________, ת.ז. ________________________.  1 

 ר / מיקוד{, }עי__________מרחוב _____________

 ______________: פקסימילה טלפון נייד:____________ _;_____טלפון: _______

 דואר אלקטרוני:_______________@_____________

 

  תצהיר מטעם ...... 

אני החתום מטה __________________, מס' זהות _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת 

 בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה לאמור. כולה ואת האמת

 / התשובה. העתירהינים נושא יתיאור תפקידו של המצהיר וזיקתו לענ .5

 / בתשובה ולאימות האמור בה.  בעתירהתצהירי זה ניתן לתמיכה  .1

 / בתשובה הוא בידיעתי האישית. שבעתירההאמור בסעיפים ........  .1

/ בתשובה הוא נכון לפי מיטב ידיעתי ואמונתי. המקור לידיעתי ולאמונתי  שבעתירההאמור בסעיפים ......  .0

 הוא.........

 אני מצהיר כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלמטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי זה אמת. .1

 __________________  תאריך___________

 חתימת המצהיר

  אישור 

חתום מטה ________________________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום _____________, הופיע בפני אני ה

_____________________, המוכר לי אישית / שהזדהה בפני על פי תעודת זהות מס' ________________, 

ועים בחוק אם לא צפוי לעונשים הקב הולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהי

 .יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני

 חתימת מקבל התצהיר + חותמת 
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 2טופס 

 ((4))ב(8 סעיף)

 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה___

 בפני יושב ראש הוועדה

 כב' השופט _________________

 

 ת_______/_____

 _________________, ת.ז. _____________________ :העותר

 , }עיר / מיקוד{__________מרחוב _____________

 ______________: פקסימילה טלפון נייד:____________ _;_____טלפון: _______

 דואר אלקטרוני:_______________@_____________

 

  

 -נ ג ד  -

 

 

 ______________, ת.ז. ________________________. 5 המשיבים:

 , }עיר / מיקוד{______________________מרחוב _

 ______________: פקסימילה טלפון נייד:____________ _;_____טלפון: _______

 דואר אלקטרוני:_______________@_____________

 

 ______________, ת.ז. ________________________.  1 

 , }עיר / מיקוד{__________מרחוב _____________

 ______________: פקסימילה טלפון נייד:____________ _;_____: _______טלפון

 דואר אלקטרוני:_______________@_____________

 

  כתב תשובה מטעם משיב ..... 

 -רטו כל אלה וכתב התשובה יפ

 פירוט הנימוקים שבעובדה ושבחוק שעליהם מתבססת התשובה; .5

 .בעתירהעמדת המשיב באשר לסעד המבוקש  .1

 .לנוהל )ג(1 בסעיףיאומתו בתצהיר או תצהירים אשר יצורפו אליו, כאמור  כתב התשובההעובדות שב

 לכתב תשובה יצורפו, ככל שניתן, העתקים צילומיים של כל המסמכים הנוגעים לענין.

 

 

 

 תאריך___________

 או בא כוחו המשיבחתימת  
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 _______________ התשע"ג

 ______________(1951) 

 (1-5159)חמ 

 סלים ג'ובראן

 שופט בית המשפט העליון

 יושב ראש ועדת הבחירות

 19-המרכזית לכנסת ה


