
 
 21-ה ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 21للكنيست  المركزيةلجنه االنتخابات 
Knesset stthe 21 forThe Central Elections Committee  

 
 השופט חנן מלצר

 המשנה לנשיאת בית המשפט העליון
 מרכזיתיושב ראש ועדת הבחירות ה

 

 القاضي حنان ملتسر
 العليانائب رئيس المحكمة 
 المركزيةرئيس لجنه االنتخابات 

Justice Hanan Melcer 

Deputy President of the Supreme Court 

Chairman of the Central Elections 

Committee 

 
 

 2מתוך  1עמוד 

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

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

 www.bechirot.gov.il الموقعאתר האינטרנט 

 212/21תר"מ 
 

  :יםהעותר
                 

 מוטי עג'מי .1

 סיעת "ראשון אחת" .2
 

 ד ג נ 

 
 ועדת הבחירות בעיר ראשון לציון :ההמשיב

 
 בקשה בהולה למתן צו עשה

 

 ורסנו-עו"ד מילי וייס בשם העותרים:
 

 החלטה
 

הונחה בפניי בקשה בהולה, הנוגעת למיקום פתקי ההצבעה, בקלפיות אשר בעיר  .1

ראשון לציון. הבקשה הבהולה הועברה אלי, לאחר שהיועץ המשפטי לוועדת הבחירות 

המרכזית הפנה את ב"כ העותרים למנהל הבחירות בעיר ראשון לציון, וציין שסמכות 

מנהל הבחירות נתונה לבית המשפט לענינים הביקורת השיפוטית על החלטותיו של 

 מינהליים. 

 

"העתירה הוגשה  כי: בית המשפט לענינים מינהליים דחה עתירה שהוגשה לו, בקבעו .2

לבית משפט לענינים מנהליים אשר אינו נכנס בנעלי יו"ר וועדת הבחירות. על העותרים 

; השופטת 72898-10-18ת"מ לפנות ליו"ר ועדת הבחירות בנדון. לפיכך העתירה נמחקת" )ע

 (. ורדה מרוז
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אין בידי לקבל את העתירה, שכן לא נתונה בידי הסמכות להכריע בה. סמכותו של  . 3

יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, בנוגע לבחירות לרשויות המקומיות, קבועה 

(, דרכי תעמולהחוק )להלן:  1959-לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"טב)א( 17בסעיף 

 הקובע כדלהלן:

 

יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת רשאי, לאחר שנתן "
לנוגע בדבר הזדמנות להביא טענותיו לפניו, ליתן צו המונע ביצוע 
מעשה עבירה לפי חוק זה, לפי פרק י"א לחוק הבחירות לכנסת 

, לפי פרק ט' לחוק הרשויות 1969-]נוסח משולב[, תשכ"ט
ט לחוק 4, או לפי סעיף 1965-בחירות(, תשכ"ההמקומיות )

, או 1994-המועצות האזוריות )מועד בחירות כלליות(, התשנ"ד
חבר ועדת  –בדבר" -צו מניעה(; לענין זה, "נוגע –המשכתו )להלן 

הבחירות המרכזית שהוא נציג הסיעה שתעמולה בעדה מהווה או 
 59פי סעיף עלולה להוות עבירה לפי חוק זה, או בא כוח רשימה ל

 ."1969-לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, תשכ"ט
 

פרק ט' או לפי  חוק דרכי תעמולהלא מצאתי כי הנטען בעתירה מהווה עבירה לפי  .4

(, ומשכך חוק הבחירות לרשויות )להלן: 1965-לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, תשכ"ה

 אין בידי הסמכות להכריע בה.

 

שוב בפניי מנהל הבחירות לראשון  טענותיהםם להביא לאלתר את העותרי על למעשה .5

, וככל שפניהם יושבו ריקם, עליהם לחוק הבחירות לרשויות 29לציון שמונה לפי סעיף 

לעתור מחדש לבית המשפט לעניינים מינהליים, שלו הסמכות לבצע ביקורת שיפוטית על 

 . ירות לרשויותלחוק הבחב 96החלטותיו של מנהל הבחירות בהתאם לסעיף 

 

 בזאת. אין צו להוצאות.  , אפוא,העתירה נמחקת .6

 

מפקחת הארצית על הבחירות ברשויות עיונה של הלגם  מיידית החלטתי זו תועבר

 חוק הבחירות לרשויותהמקומיות במשרד הפנים, שלה הואצלו סמכויות שר הפנים לביצוע 

 .(801עמ'  ,5350, חוב' תשס"ההי"פ )
 

  (.2018 אוקטוברב 30)  ט"תשעה חשוןב א"כהיום  ניתנה

 
 חנן מלצר

 
 בית המשפט העליון המשנה לנשיאת

 הבחירות ועדת ראש יושב
 21-המרכזית לכנסת ה


