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העותרים:

 .1מר אלון סומך
 .2מר שי סרוסי
נגד

המשיבים:

 .1מר אבי נעים – ראש המועצה המקומית בית אריה
 .2סיעת "רק"
בקשה למתן צו מניעה לפי סעיף 17ב לחוק
הבחירות )דרכי תעמולה( ,התשי"ט) 1959-להלן:
חוק הבחירות(

החלטה
בעתירה שלפניי ,מבקשים העותרים כי יינתן צו מניעה נגד אירוע חנוכה לבית ספר חדש
.1
שמתוכנן להתקיים ביום  . 29.9.2013לטענתם ,חנוכת בית ספר במועד זה היא בגדר תעמולה אסורה
לטובת המשיב  , 1ויש חשש כי במהלך האירוע עצמו יישא האחרון דברים המהווים תעמולה אסורה.
.2

ביקשתי את תגובת המשיבים .המשיב  1טוען כי דין העתירה להידחות .במסגרת זאת ,טוען

הוא כי בית הספר בתהליכי הקמה בשנתי ים האחרונות ,וכי האירוע תוכנן לתחילת שנת הלימודים
אולם נדחה עקב אילוצי בנייה .בנוסף ,טוען הוא כי הפרסום לאירוע נעשה כבר לפני מספר שבועות,
וכי הפרסום אינו כולל את שמו .כמו כן ,לטענתו ,ילדי בית הספר מתכוננים לאירוע כבר מספר
שבועות וכי "ייגרם לילדים מפח נפש כ ב ד אם חלילה יבוטל האירוע" )סעיף  7לתשובה( .לבסוף,
טוען הוא כי לאירוע הוזמנו מספר רב של אנשים ,וכי האירוע המתוכנן לא יכלול כל תוכן פוליטי,
ויותר מכך – תיאסר ביצוע כל תעמולה במהלכו.
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לשכת יושב ראש הוועדה

דיון והכרעה

.3

השאלה שעומדת להכרעה היא האם אירוע חנוכת בית הספר הוא בגדר תעמול ת בחירות

בניגוד לסעיף  2א לחוק הבחירות .א ין עוררין כי האירוע ממומן מכספי ציבור  .בנוס ף  ,על שלט
הפרסום שצורף לעתירה מצוי סמלה של המועצה המקומית  .לפיכך ,השאלה שנותר לשאול היא האם
בהתאם למבחן הדומיננטיות ,עסקינן בתעמולה אסורה .במסגרת שאלה זו ,נקבע בעבר כי ככל
ש מועד הבחירות קרוב יותר למועד פרסום ,ניטה יותר לדעה כי מטרתו הדומיננטיות היא להשפיע
בעקיפין על הבוחר )השוו :תר"מ  33/20קוניק נ' בן שחר )  ; ( 15.7.2013תר"מ  112/20הרטמן נ'
גפסו ) ) ( 15.9.2013להלן :עניין הרטמן ( ( .
.4

בנוסף ,כעניין של מדיניות ,לגישתי" ,כאשר יש ספק אין ספק" .קרי – כאשר ישנו ספק אם

אירוע מטעם רשות מקומית הוא למעשה אצטלה ל קיום תעמולת בחירות למען ראש מועצה ,לרוב
יש לאסרו בשם עיקרון השוויון בין המועמדים וטוהר הבחירות ) תר"מ  96/20אברג'יל נ' דהרי
) ) ( 10.9.2013להלן :עניין אברג'יל (( .
.5

במקרה דנן  ,הגעתי לכלל מסקנה כי אירוע חנוכת בית הספר הוא בגדר תעמולה אסורה .אין

עוררין כי חנוכת בית ספר חדש היא אירוע שיש לברך עליו  .אולם ,לא השתכנעתי כי בעת זו,
שבועות ספורים טרם מועד הבחירות ,קיימת חשיבות לקיימו דווקא עתה .לדעתי ,קיים חשש ממשי
כי המשיבים בחרו לקיי ם את האירוע דווקא כעת על מנת לכרוך בין ההישג שבפתיחת בית ספר חדש
לבין נבחרי הציבור הנוכחיים  ,ובהם המשיב  1והמשיבה ) 2השוו :עניין הרטמן ; עניין אברג'יל (.
.6

לכך אין להסכין .לפיכך ,ניתן בזאת צו מניעה האוסר על קיום אירוע חנוכת בית הספר

עד למועד הבחירות  .למותר ל ציין כי כמובן שאין כל מניעה בפתיחת בית הספר עצמו.
ניתנה היום ,כ "א בתשרי התשע" ד ) .( 25.9.2013
סלים ג'ובראן
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
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