
 
 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-ה לכנסת
 השופט אליהו ביתן

 באר שבע יושב ראש ועדת הבחירות האזורית
 

 2מתוך  1עמוד 

 9195015, غوريون, أورشليم القدس-العنوان: مجمع بن   9195015גוריון, ירושלים -משכן הכנסת, קריית דוד בן

 VadatB@knesset.gov.il: اإللكترونيالبريد דוא"ל  02-5669855: فاكس , פקס02-6753407: هاتفטלפון 

 www.bechirot.gov.il الموقعאתר האינטרנט 

 
   21147/ מ"תר

 
 בועז שלמה                  :רהעות

  
 ד ג נ 

 
 :יםהמשיב

 
 . דני מורביה1
 . מועצה אזורית לכיש2
 

  1959-ט"התשי(, תעמולה דרכי) הבחירות חוק ילפ מניעה לצו עתירה

 
 
 

 

 נוכחים:
 עו"ד רפי ירון  כוחו,-העותר ובא

 בעצמו 1המשיב 
 'ובני , עו"ד לינוי ג2ב"כ המשיבה 

 
 פרוטוקול

 
 ב"כ העותר:

שחשבתי לשאלת בית המשפט, מדוע לא פניתי בפניה מוקדמת למשיבים, אני משיב 
שממילא הם לא יתקנו את המצב בפניה שלי וגם חשבתי שלוחות הזמנים הקצרים 

 בהתחשב במועד הבחירות, לא מספיקים לביצוע פניה מוקדמת. 
ישנים יחסית לחודשים אוגוסט ויולי, אבל למועד הפרסומים, אמנם הפרסומים באשר 

 . בכל פעם שמסמנים לייק, או מקדמים את התמונות באופן יזום, אז הפרסום עולה
 

 :2ב"כ המשיבה 
אני מדגישה את ענין הפניה המוקדמת שלא נעשתה כאן. אני חוזרת על התגובה שבכתב. 

 ניה מוקדמת. פניה מוקדמת יכולה להיות מעכשיו לעכשיו וכאן לא הייתה כל פ
 

 :1המשיב 
 התמונות שמתייחסים אליהן בעתירה, הן ממירוץ שהתקיים אני חוזר על תגובתי בכתב.

 ביישוב "אליאב". היישוב יזם את המירוץ ולא המועצה. ואני רצתי עם תושבים אחרים. 
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 החלטה

 
שלפי הנטען הופיעו באתר  1נגד פרסומים מסוימים של המשיב העתירה מופנית 

יולי ואוגוסט. העותר הגיש את חודשים המ. הפרסומים הם 2אינטרנט של המשיבה ה
עתירתו מבלי שהקדים לה פניה למשיבים, כמתחייב מהוראות הבחירות )דרכי תעמולה( 

לא היתה בפי העותר תשובה של ממש . 2015 –)סדרי הדין בבקשות ועררים(, התשע"ה 
כי לא יהיה בפניה מוקדמת כדי להועיל, לכך שהעתירה הוגשה ללא פניה מוקדמת. סברתו 

הסירה  2אינה מצדיקה את התנהלותו. העובדה היא שמיד עם קבלת העתירה, המשיבה 
 את כל הפרסומים מבלי להיכנס לדיון האם הם אסורים או מותרים. 

 
, אני מורה על בנסיבות אלה, של הגשת העתירה בשיהוי משמעותי וללא פניה מוקדמת

 מחיקת העתירה על הסף. 
 

 לפנים משורת הדין, אינני עושה צו להוצאות. 
 
 
 
 

 18.10.18תשע"ח,  חשווןב' טהיום  ניתנה
 
 

 
 
 

 
 בית משפט מחוזי באר שבע  אליהו ביתן , שופט 

 באר שבע ראש ועדת הבחירות האזוריתיושב 
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