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 בפני: בגוד הנשיא א. ברק
ש י נ י  כבור השיפטת ד. ג

 כבוד השופט ם. אילן

י  העותרת: סימה עדו

ד ג  נ

 המשיבים! 1. מר מתתיהו חותה - פקיד בחירות
 2- אהוד שילת המפקח הארצי על הבחירות

 3. שר הפנים
 ממשלת ישראל

 עתירה למתן !נו על תנאי

 ת וו ל ט ה

ד פקיד הבחירות הטמונה על ג  זו עתירה דחופה למתן בו על תנאי נ

ד ג ד המפקח הארצי על הבחירות, נ ג  הבחירות לעירית ירושלים במשרד הפנים, נ

ד ממשלת ישראל. העתירה היא לחייבם להשיב מדוע לא יערכו ג נ  שר הפנים ו

 וינפקו ל״*ג הקלפיות שנקבעו כחוק כקלפיות״»,נכים מעטפות כפולות שתאפשרנה

 לנכים שבאזורם אין קלפיות כאמור להצביע באותן קלפיות.

 העתירה היא לחייב את שר הפנים להתקין בנוסא וה תקנות לשעת חירום.

 העתירה הוגשה ביוס 6,11.90 בשעות הצהרים, הבהירות אמורות להתקיים

ו מחרתיים. בעבר כבר.דו בית משפט זה בעתירה באותו נושא נ י  ב״93. 10.11 , דהי

 שהוגשה >גל ידי עותרים אחדים (בג״ץ $790/98), והעתירה נדחתה,
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י במצג מבני שהמשיב מסי 3 ו נ י ן טוענים שבינתיי& תל ש  העותרים דנ

 התקין תקנות שעוז חירום שמאפשרות הצבעה למי שמחזיק תעודה מזהה שאינה

ע חותמת. י ב 4 ו  תעודת זהות או שאיו בידו תעודת זהות עם ספח שבו ניתן ל

 לדעה העותרים שד הפנים לא היה מוםמד מכח החרק לתקו תקנית שעת

 חירום אלי וחרף האמור הפעילו דממיבים את סמכותם והתקינו תקנה לשעת חירום

 תוך סטייה מעקרון הזהוי וההחתםה.

 משום כך סבורים הס שראוי גם במקרה דנן לסטות מהכלל הקבוע בחוק

ון י ו י את עקרון השו ו ל י  ולהתקין תקנות שעת חירום ולהביא על ידי בך לידי ג

 לנכים שקיים זה מכבר בפסיקה.

ו בעתירה דומה  אנו דוחים את העתירה מבלי לדון לגופה משוס שכבר דנ

 ודחינו אותה ומשום שהוגשה באיחור כה רב• אין מקום לצו על תנאי כשמבחינה

 טכנית כבר לא יהיה ניתן לביצוע עד יומ הבחירות.

 ניתנה היום, יי׳ט בחשוון תשנ״ט (11.98.$).

 שמריהו כהן
 מזכיר ראשי

 01-98070120־!




