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  :יםתרהעו
                 

 נדב דואני .1

 סיעת "רק השרון" .2
 

 ד ג נ 

 
 אמיר כוכבי .1 :יםהמשיב

 סיעת קצב .2
 

תעמולה(, ג לחוק הבחירות )דרכי 17-ב ו17עתירה למתן צו על תנאי בהתאם להוראות סעיפים 
 1959-התשי"ט

 
 

 :יםרתהעובשם 
 

 בשם המשיבים:

 
 ; עו"ד עמיחי ויינברגרעדי סדינסקי לויעו"ד 

 
 עו"ד עודד גזית

 
 החלטה

 

  ידי העותרים-בתגובת המשיבים שהוגשה לפני זמן קצר, נטען כי בניגוד לנטען על .1

, כפי שפעלו ,לפעולבוועדות הקלפי  2מנהל הבחירות אישר לנציגי המשיבה  –בעתירתם 

 –נועץ ביועץ משפטי של משרד הפנים. למעשה בתשובת העותרים לתגובה הנ"ל זה לאחר ש

 הם אישרו עובדה זו.

 

אני מורה בזאת על  – בדבר עובדתיות ומבלי לקבוע מסמרות, לעיל לנוכח האמור .2

 קבלת העתירה במתווה הבא:

 

 בוטל.מ –שניתן בהחלטתי הקודמת ביום זה הצו הארעי  (א)
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שתוקפו בזאת צו מניעה קבוע, מוצא  –מבלי לפגוע באמור בס"ק )א( שלעיל     (ב)

, המורה לנציגי המשיבים בוועדות הקלפי להימנע היום 18:30החל משעה 

, שכן מללבוש חולצות בצבעים המזוהים עם תעמולת הבחירות מטעם המשיבים

חוק הרשויות ל (4)93יש בכך לכאורה משום הפרה של האיסור הקבוע בסעיף 

 .1965-המקומיות )בחירות(, התשכ"ה

 

ההשלכות שתיתכנה להפרת הוראות סעיף למען הסר ספק מובהר בזאת כי      (ג)

, או לא תחולנה על ההפרות הנטענות בעתירה, ככל שאלה נעשו – הנ"ל (4)93

 צו המניעה הקבוע לתוקף. שיכנסעד למועד  תיעשנה

 
  (.2018 באוקטובר 30)  ט"תשע חשון כ"אהיום  ניתנה

 
 חנן מלצר

 
 בית המשפט העליון המשנה לנשיאת

 הבחירות ועדת ראש יושב
 21-המרכזית לכנסת ה


