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  206/21תר"מ 
 

  :תהעותר
                 

 סיעת בת ים אחת

 
 ד ג נ 

 
 מר שלומי לחיאני .1 :יםהמשיב

 ים-מר שמעון בוחבוט, מנהל הבחירות בבת .2
 

  1959-תעמולה(, התשי"טלחוק הבחירות )דרכי  ב17 סעיף לפי מניעה לצו עתירה
 

 עו"ד גיא בוסי בשם העותרת:
 

 החלטה
 

לחוק ב 17היום, יום הבחירות לרשויות המקומיות, הונחה בפניי עתירה לפי סעיף  .1

מלינה העותרת  גידרה(, שבחוק דרכי תעמולה)להלן:  1959-הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט

 נכנס עם אנשים שונים לקלפיות, ומצביע בשמם.  1על כך שהמשיב 

 

, לא ניתן לקיים בירור שיפוטי יום הבחירות של בליבובסד הזמנים בו אנו מצויים,  .2

. טענותיה של העותרת היא תגובה ותשובה לתגובהזכות מתן  ,כמובן ,חייבמכנדרש, אשר 

אם ת על דיני הבחירות, ובסד הזמנים בו אנו מצויים, עובר עבירות חמורו 1כי המשיב 

לפנות למשטרת ישראל האמונה על שמירת  יהעל – גירסתה וטענותיההעותרת עומדת על 

למנוע הפרות של הדין ביום כדי הדין, וחזקה על המשטרה כי תעשה כל שביכולתה 

 .הנטען, או שתפתח בחקירה בגין מה שנעשה על פי הבחירות
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המופקד  למנהל הבחירותפניה  נוסף על דרך שלסעד  מצוי בידי העותרת אחרת. –זאת ועוד 

רשאי להנחות את מזכירי  וזה, 2המשיב על הבחירות לרשות המקומית בה מדובר, הוא 

 ועדות הקלפי לפעול לשמירה על הדין, ככל שהוא מוצא שהדין הופר. 

 

 הבחירות.  למנהל, או למשטרה ,במידת הצורך ,משכך, העותרת מופנית

 

תוך שמירת זכויות וטענות של כל  בזאת,העתירה נמחקת  –נוכח כל האמור לעיל  .3

 אין צו להוצאות. –משלא התבקשה תשובה  הצדדים המעורבים.

 

 

 

  (.2018 אוקטובר 30)  ט"תשע חשון א"כהיום  ניתנה
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