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העורר:

אביעד ויסולי
נגד

המשיבים:

 .1עו"ד יונה יהב ,ראש עיריית חיפה
 .2עיריית חיפה

ערר על יו"ר ועדת הבחירות האזורית חיפה ,כב' השופט י' כהן מתאריך 29.10.2018

בשם העורר:

עו"ד נחל אוזלבו

בשם המשיב :1

עו"ד תוצר בראון
החלטה

לנוכח ההודעה מטעם המשיב  , 1שנמסרה הבוקר  ,לפיה שלטי התעמולה  ,נשוא
.1
החלטת יו"ר ועדת הבחירות האיזורית שבכותרת הוסרו ,למעט שלטי בחירות שנתלו במטה
הבחירות של המשיב  – 1דומה כי טענות העורר בערר שלפניי התייתרו  .אשר על כן – הערר
שבפני נמחק בזאת.
מספר דקות טרם חתימה על ה חלטה זו  ,הגיעה אליי בקשה מטעם העורר להגשת
.2
תשובה להודעת המשיב  1הנ"ל  ,וב גדר ה טענות שונות לגבי הצבת שלטים אחרים של המשיב
 1על מבנים המשמשים למסחר ,חלף אלה שהוסרו ,ובנוסף להם.
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ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

הפרות אלה חורגות לכאורה מ העובדות שהיו ביסוד בקשת הביזיון המקורית ומהערר
שבפני  ,ובהקשר זה – זכויות וטענות הצדדים שמורות להם בהליך נפרד  ,או בדיון  ,ככל
שיתקיי ם ,בפני יו"ר ועדת הבחירות האיזורית.
ניתנה היום כ "א חשון תשע " ט (  30באוקטובר .) 2018
חנן מלצר
המשנה לנשיאת בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה 21 -
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