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העותר:

נגד
המשיבים:

 .1מר שחר רובין
 .2סיעת "לב לצעירים"
עתירה למתן צו מניעה לפי סעיף 11ב לחוק הבחירות (דרכי
תעמולה) ,תשי"ט( 1191-להלן :חוק הבחירות)

החלטה
.1

העותר פנה אליי היום בבקשה כי יינתן צו מניעה נגד המשיבים בגין "מסיבת

הסעה" (כהגדרתו) אשר במסגרתה מתכננים המשיבים להסיע בוחרים לקלפיות בעיר נס
ציונה .המש יבים טוענים כי "כחלק מהערכות ההיסעים שלהם במטה ,הוזמנו שני
אוטובוסים למטה הבחירות ,אחד לאיזור מזרח העיר ,ונוסף למערב העיר ,וזאת למטרת
איסוף המצביעים שלהם אשר הודיעו מבעוד מועד כי הינם זקוקים להסעות לקלפיות...
המשיבים יבהירו ,כי בכל אוטובוס בכל רגע נתון לא יהיו יותר מ  11-מצביעים בלבד"
(סעיפים  3-0לעתירה) .במסגרת זאת ,מכחישים הם את טענות העותר כי מדובר
ב"מסיבת הסעה" ,וכי אינם מתכננים לקיים כזאת או לעשות שימוש ברמקול או לחלק
טובת הנאה לבוחרים בניגוד לסעיפים  4או  8לחוק הבחירות.
.0

דין העתירה להידחות .אין בהסעת ב וחרים של מפלגה מטעמה לקלפיות כדי

להוות טובת הנאה אסורה (ראו :סעיף  ) 1 ( 89לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
התשכ"ה  . ) 1991 -כן אבקש לציין שעיינתי בפרסום מטעם המשיבים שצירף העותר
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לשכת יושב ראש הוועדה

לעתירה ,וממנו עולה החשד כי לא מדובר בהסעות בלבד ,אלא בפעילות הכוללת
מאפיינים האסורים על פי סעיף  8לחוק הבחירות  ,אולם ,אין בכך די כדי לקבל את טענות
העותר  .רשמתי בפניי את התחייבות המשיבים כי האוטובוסים יסיעו מצביעים שנרשמו
מראש ותו לא.
.3

סוף דבר ,העתירה נדחית כאמור לעיל .בנסיבות עניין ,אין צו להוצאות.
ניתנה היום ,י "ז בחשון התשע" ד ( .) 01.12.0213
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