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תר"מ 222/21
העותרת:

סיעת כיוון חדש בראשות מאיר יצחק הלוי
נגד

המשיבים:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

מר דובי כהן ,מועמד לראשות עיריית אילת
סיעת אילת מחכה למהפך
סיעת אילת בוחרת אחדות
סיעת ים
סיעת אילת מחשבת מסלול מחדש
סיעת צעירי אילת

עתירה למתן צו מניעה לפי סעיף 17ב לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) ,התשי"ט1959-

בשם העותרת:

עו"ד אורית לוי-שכטר

בשם המשיבים:

עו"ד דרורה רחמים

החלטה
ה עותר ת הלינה בעתירתה כי המשיבים התקשרו בהסכמים ,ולא נתנו להם פומבי בהתאם
לסעיף  45א לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) ,התשכ"ה ( 1965-להלן  :חוק הבחירות לרשויות ) .
בת גובתם  ,טענו המשיבים כי ל הסכמים נושא העתירה ניתן פומבי על ידיהם ,ואך עקב
טעות אנוש ,הם לא הומצאו לוועדת הבחירות  .מ כל מקום ,המשיבי ם טענו כי ההסכמ ים הו מצאו
זה מכבר לוועדת הבחירות ,ו הם אף צ ורפו לת גובה.
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תר"מ 222/21

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

העותרת הודיעני כי נו כח כך ,היא אינה עומדת על עתירתה  ,ו הי א נ מחקת בז את  ,אך אציין
כי חובת העברת ההס כמים לפי סעיף  45א לחוק הבחירות לרשויות ,אינה לוועדת הבחירות ,אלא
למזכיר המועצה או מי שממלא את תפקיד מזכיר המועצה בעיריית אילת ( עיינו  :החלטתי בתר " מ
 180/21אדרי נ' מנהל הבחירות בנשר ואח' ( . ) ) 28.10.2018
המשיבים י י שאו  ,בחלקים שווים ,בהוצאות העותרת  ,בסך  6,000ש " ח בסך הכל.
ניתנה היום ד ' כסלו תשע " ט התשע"ח ( .) 12.11.2018

חנן מלצר  ,שופט
המשנה לנשיאת בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה 21 -
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