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 ים-ראש עיריית בת –יוסי בכר  .1

 ים בראש מורם"-סיעת "בת .2
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 צביקה ברוט :המשיב

 
 1959-ב לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט17עתירה למתן צו מניעה לפי סעיף 

 

 
 :העותריםבשם 

 
 בשם המשיב:

 
 עודד רביבו ועו"ד זהר קורץעו"ד 

 
 שבצ'וק-עו"ד אנסטסיה סהר

 
 החלטה

 

 
בתגובת המשיב שהוגשה הערב נטען כי הלה נכנס למתחם הקלפי בבית הספר שרת  .1

פי הוראות הדין הוא איננו -ים: "על מנת לסייר במקום", ולאחר שהובהר לו כי על-בבת

להיכנס לתוך מתחם הקלפי: "המשיב מיד עזב את המקום והמקרה לא חזר על  רשאי

 ידו.-עצמו". יצוין, כי תגובת המשיב הוגשה ללא תצהיר לאימות העובדות הנטענות על

 

אופן מצב העניינים המתואר בתגובת המשיב איננו הולם, בלשון המעטה, את  .2

 מבקרם נצפה המשיב כשהוא בה ,סרטונים שצורפו לעתירהכפי שעולה מה ,התנהלותו

ל מופגן בהתראות שניתנו לו כי יחד תוך זלזול במספר קלפיות ומשוחח עם הנוכחים שם,

מדברת בעד עצמה,  –הימנעותו של המשיב לצרף תצהיר לאימות העובדות  .ממעשים אלה

 ומטה את הכף לחובתו.



  211/21מ "רת  ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 2מתוך  2עמוד 

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

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

 www.bechirot.gov.il الموقعאתר האינטרנט 

 
  .דין העתירה להתקבללנוכח האמור,  .3

 

כנס למתחמי יהמורה למשיב להימנע מלה ,הארעיצו המניעה אני מורה כי על כן, 

 .יהיה לצו מניעה קבוע – ים, אלא לשם הצבעתו האישית בבחירות-הקלפיות בעיר בת

 
חוק ( ל4)93הוראות סעיף  , בין היתר, אתלכאורה כי המשיב הפר מסקנתילנוכח  .4

ת בחירות במרחק של עד , האוסרות על קיום תעמול1965-הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה

משטרת ב מורה כי החלטתי זו תועבר לגורמים הרלבנטייםאני  – מטרים ממקום הקלפי 25

 .התגובה לה מטעם המשיבאת , בצירוף העתירה, על נספחיה, וכן ישראל

 

 ש"ח. 7,500המשיב ישא בהוצאות העותרים בסך של  .5

 
 

 (.30.10.2018) ט"התשע בחשון א"כ, היום ניתנה
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 בית המשפט העליון המשנה לנשיאת
 הבחירות ועדת ראש יושב
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