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תר"מ 16602/
העותר:

מר שי סרוסי
נגד

המשיב:

מר אבי נעים – ראש סיעת "רק" וראש המועצה המקומית
בית אריה
עתירה לצו מניעה

החלטה
העותר מלין בגין הפרות שונות של סעיף ( 12א) לחוק הבחירות (דרכי תעמולה),
התש"י  1919-על ידי המשיב .בסעיף  7לעתירה ,מציין העותר כי ביצע פנייה מוקדמת
למשיב ,אלא שעיון בה מעלה שנעשתה ביום הגשת העתירה ,בשעה  , 11:22והמשיב
נדרש להגיב לה עד השעה  , 10:22ולא ,תוגש העתירה .משלא הגיב המשיב לפנייתו,
הגיש העותר את העתירה בשעה . 17:21
דין העתירה להידחות  .מתן זמן תגובה כה קצר למשיב (חמש שעות) משמעו הגשת
עתירה ושליחת פנייה למשיב "בד בבד" הלכה למעשה .בתר"מ  00/02ארביב נ' מדר
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לשכת יושב ראש הוועדה

(  ) 0.0.0216קבעתי שאופן פעולה זה אינו עומד בחובת מיצוי הליכים (וראו גם :תר"מ 10/02
קונינסקי נ' אלדר ( ;)06.0.0216תר"מ  67/02דידי נ' לביא ( ;)10.7.0216תר"מ  10/02פרנקו נ'
גוזלן ( .))0.0.0216למעלה מן הצורך ,אוסיף כי מעיון בעתירה ובמכתב הפנייה עולה כי טענות
העותר אינן מפורטות דיין ולא מאפשרות מענה ראוי או את תיקון ההפרות .די בכך כדי לדחות את
העתירה.
לפיכך ,העתירה נמחקת בזאת .ככל ופניית ו למשיב לא תיענה באופן מספק
בעיניו  ,יכול העותר לפנות בשנית לוועדת הבחירות  ,וזאת באופן מפורט ,על פי אמות
המידה שהתוותי עד כה.
ניתנה היום ,י ' בחשון התשע" ד ( .) 11.12.0216

סלים ג'ובראן
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
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