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שלום רב,
הנדון  :החלטת השופט ג'ובראן בעניין הפקעת מרכז הפיס – אולם ספורט באור יהודה
לסימוכין  :פנייתך לשופט ג'ובראן מיום  81בינואר 8919

כב' השופט סלים ג'ובראן ,יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה  89 -העביר לטיפולי את פנייתך
שבסימוכין ,ועל דעתו אתכבד להשיבך כדלהלן:
 . 1עם קבלת פנייתכם היא נבחנה לעומקה על ידי אנשי המקצוע של הוועדה המר כזית והוועדה האזורית.
 . 8לצערנו ,בפנייתכם נפלו מספר אי  -דיוקים ,אך אין צורך  ,ב ע ת ה ז ו  ,לרדת לעומקם .לאחר בחינת
הדברים לאשורם ,החליט השופט ג'ובראן כי אינו מקבל את טענותיכם ,וכי החלטתו מיום  81בינואר
 8919בנושא  ,בתוקפה עומדת .
 . 3אני סמוך ובטוח שעיריית אור יהודה ת כבד את הצו השיפוטי שניתן ,ו ת סייע לוועדת הבחירות האזורית
דן  -דרום לבצע את תפקידה ,לפי שיקול דעת יושבת ראש הוועדה האזורית ומנהל הוועדה והנחיות
הוועדה המרכזית.
 . 5בשולי הדברים אציין כי במכתבך הועלו מספר דברי בלע כלפי עובדי הוועדה .אנו בטוחים כי לא היתה
כוונה בדברים אלו ,והם נכתבו ב סערת הדברים .יחד עם זאת ,אבקש להניח את דעתך כי עובדי ועדת
הבחירות – כולם – שמירה על הקופה הציבורית היא נר לרגליהם ,וקיום הבחירות כהלכתן היא
מטרתם העליונה והם עושים לילות כימים בה .
בכבוד רב,
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העתקים :כב' השופ ט סלים ג'ובראן ,יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה 89 -
עו"ד אורלי עדס ,המנהלת הכללית
כב' השופטת דליה גנות ,יושבת ראש ועדת הבחירות האזורית – דן דרום
מר דוד יוסף ,ראש עיריית אור יהודה
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