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 גב' חוה לוי :תהמבקש
 

לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(,  ה33בקשה לפי סעיף  
 (חוק הרשויות המקומיות)להלן:  2391-התשכ"ה

 
 החלטה

     
המבקשת מעוניינת להתמודד בבחירות הקרובות לרשויות המקומיות לתפקיד  .1

המבקשת מנועה  חברת מועצה בעיר מעלה אדומים. מנהלת הבחירות קבעה כי

לטענת המבקשת, היא נרשמה כתושבת בעיר מעלה  .מלהתמודד בבחירות הקרובות

 אדומים מבעוד מועד, ולפיכך אין כל מניעה כי תתמודד בבחירות הקרובות. 

 

"דומה כי  כי נכתב מטעמוביקשתי את עמדת היועץ המשפטי לממשלה. בעמדה  .0

ת בפנקס הבוחרים בעיר מעלה )א( חייבו את רישומה של המבקש11הוראות סעיף 

לשר לא נתונה בעת זו לטענת היועץ המשפטי לממשלה,  .לעמדה( 1אדומים" )סעיף 

הסמכות לתקן את פרטיה ולאשר את מועמדותה, והוא "אינו מתנגד כי כבוד יושב  הפנים

ה)א(, ויורה כי שמה 99ראש ועדת הבחירות המרכזית יפעיל את סמכותו בהתאם לסעיף 

 –יועבר לרשימת הבוחרים של הרשות המקומית בה היא זכאית להיות רשומה  של ג' לוי

 לעמדה(. 11מעלה אדומים" )סעיף 
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לאחר שעיינתי בבקשה ובעמדת היועץ המשפטי לממשלה, ולאחר שקיימתי  .9

ה לחוק הרשויות 99התייעצות עם סגניי, נחה דעתי כי דין הבקשה להתקבל. סעיף 

ראש ועדת הבחירות המרכזית להורות על רישום שמו המקומיות מעניק סמכות ליושב 

נראה כי במקרה של אדם לרשימת בוחרים ברשות המקומית בה הוא זכאי להיות רשום. 

דנן, שמה של המבקשת אכן לא נכלל ברשימת הבוחרים בעיר מעלה אדומים נוכח טעות 

 טכנית, ולפיכך נראה כי יש מקום לעשות שימוש בסמכותי זו.

 

סוף דבר, הבקשה מתקבלת. אני מורה כי שמה של המבקשת יועבר לרשימת  .1

 מעלה אדומים. –הבוחרים של הרשות המקומית בה היא זכאית להיות רשומה 
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