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 מר אבי נעים, ראש המועצה המקומית בית אריה
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 :המשיב

 
 

 
 מר יהודה אלבוים

 

חוק  –)להלן  1959-ט"התשי(, תעמולה דרכי) הבחירות לחוק ד17-ו ב17 סעיפים לפי מניעה לצו עתירה
 דרכי תעמולה(

  

 החלטה
 

העתירה הועברה לעיוני. לאחר עיון בכתב העתירה החלטתי לעשות שימוש בסמכותי לפי 

–הוראות הבחירות )דרכי תעמולה( )סדרי הדין בבקשות ועררים(, התשע"ה( ל1)8סעיף 

 את העתירה על הסף. מחוק(, ולההוראות)להלן:  2015

 

 להוראות קובע כי: 2סעיף 

 

ייכללו כל אלה: )ב("  בעתירה 
 . . .   
יצורפו העתקים  –נעשתה פניה מוקדמת בכתב למשיב  (6) 
 –ההתכתבות לעניין זה; לא נעשתה פניה מוקדמת  של  
  הנימוקים להגשת העתירה בלא פניה  יפורטו  
 "מוקדמת;  
  

 
כי הפנייה נעשתה אתמול ובתוך פחות  מתוך העתק הפנייה למשיב, שצורפה לעתירה, עולה

שעות הוגשה עתירה. במצב דברים זה, שבו לא ניתנה שהות מספיקה למשיב  24 -מ

 להתייחס לפנייה, הוגשה העתירה טרם זמנה.
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, ייתר מתן החלטהת, שיכול ואין צורך להרחיב בדבר החשיבות שיש לפנייה מקדימה

. טרם הפנייה לוועדת הבחירותוזאת ב וכמובן המתנה של פרק זמן סביר לקבלת מענה,

 , אין מקום לדון בה.העותר המתיןמשהוגשה העתירה מבלי ש

 

בשולי הדברים אבהיר כי הפנייה לוועדת הבחירות אינה מחליפה את הפעלת הסמכויות 

המסורות על פי דין אחר לכל רשות אחרת, ככל שיש בהצבת השלטים כדי להקים עבירה. 

משכך אין לראות בפנייה מוקדמת יותר שנעשתה על ידי מוסד התכנון המקומי מכוח דיני 

 דרש. התכנון והבנייה כדי למלא אחר הנ

 

על העותר להפנות בעתירתו באופן , בעניין זה בעתיד ככל שיהיה צורך בהגשתה של עתירה

 מפורש להוראת החוק שעליה הוא נסמך.
 

 

לאור האמור לעיל, אני מוחק את העתירה על הסף. משלא נתבקשה תגובה אין צו 

 להוצאות.

 

  (.3.9.18) התשע"ח ,אלולב גכ"היום  ניתנה

                                                                                     

 
 ארנון דראל

 
 ירושלים מחוזיה משפטה שופט בית
 הבחירות ועדת ראש יושב

 יהודה האזורית


