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 100/ 21  מ"תר

 : העותרים
                 

 ארי גוב צבי .1

 "שלנו יבנה" סיעת .2
 

 ד ג נ 

 
 שטרית מאיר .1 :המשיבים

 ביבנה" מקומי" תנועת .2
 

 1959-ט"התשי(, תעמולה דרכי) הבחירות לחוק ד17-ו ב17 סעיפים לפי מניעה צו למתן עתירה
 

 :העותרים בשם
 

 פז שמואל ד"עו
 

 החלטה
 

 סעיף להוראות בהתאם שלא שפורסמו בחירות סקרי על העותרים מלינים שבפניי בעתירה

 (.תעמולה דרכי חוק – להלן) 1959-ט"התשי(, תעמולה דרכי) הבחירות לחוק ה16

 

 לתשובת להידרש מבלי, הסף על להידחות דינה כי מצאתי, העתירה בכתב שעיינתי לאחר

 . המשיבים

 

 עלה מפלגת 27/20 כ"תב ראו) חשיבותו על חולק אין אשר, תעמולה דרכי לחוק ה16 סעיף

-כ "בחירות סקר" מגדיר(, 23.3.2015, ובראן'ג' ס השופט' )ואח" הארץ" עיתון' נ ירוק

 הבודק או, בבחירות בוחרים של הצבעה דפוסי והבודק, הבחירות בתקופת הנערך, סקר"

 ". בבחירות שמתמודד במי במישרין הקשורים נושאים

 

 דרכי לחוק( א)ב10 בסעיף זה מונח להגדרת הפנייה דרך על, הוגדרה הבחירות תקופת

 ביום שתחילתה תקופה"-כ, מקומית רשות ולראש מקומית לרשות בחירות בעניין, תעמולה

-ה"התשכ(, בחירות) המקומיות הרשויות לחוק( ח)35 סעיף לפי המועמדים רשימות הגשת

1965 ." 
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 בצירוף, מועמדים רשימת: "כי קובע(, בחירות) המקומיות הרשויות לחוק( ח)35 סעיף

 לפני 33-ה מהיום יאוחר לא הבחירות למנהל תוגש, במברק או בכתב המועמדים הסכמת

 .".בתקנות ייקבעו, ומקומה שעותיה, ההגשה ימי;  הבחירות יום

 

: כי קובעת 1965-ה"התשכ(, בחירות סדרי) המקומיות הרשויות לתקנות( א)11 תקנה

 9 השעות בין, הבחירות יום שלפני 34-ה ביום הבחירות למנהל יוגשו המועמדים רשימות"

 9 -ו הצהרים אחרי 3 השעות בין, הבחירות יום שלפני 33 -ה ביום או הצהרים לפני 11 עד

 ".בערב

 

 2/2018' מס הפנים במשרד המקומיות ברשויות הבחירות על הארצית המפקחת חוזר

 ביום יחלו, דידן שבנדון בבחירות המועמדים רשימות הגשת כי מציין, 04.09.2018 מתאריך

 . 26.09.2018', ד

 

, תעמולה דרכי לחוק ה16 סעיף של הוראותיו חלות, 26.09.2018 מתאריך החל רקכלומר, 

   בנוגע לבחירות נושא העתירה.

 

אין צו , המשיבים תשובת נתבקשה משלאו עילה מחוסר הסף על נדחית העתירה, משכך

 להוצאות. 

 

 

 (.2018 בספטמבר 13) ט"תשע תשרי' ד, היום ניתנה

 

 
 טל אברהם
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