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יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

ירושלים ,ג' בחשון התשע"ד
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תר"מ 22702/
העותר:

מר אנדי סקורופה
נגד

המשיב:

מר אבי רותן
עתירה למתן צו מניעה לפי סעיף 07ב לחוק הבחירות (דרכי
תעמולה) ,התשי"ט( 0191-להלן :חוק הבחירות)

החלטה
.1

בעתירה שלפניי ,מבקש העותר ,כי יינתן צו מניעה נגד המשיב ב של הפרת סעיף  12לחוק

הבחירות.
.0

המשיב הוא ה מוציא לאור של מקומון "חדש בעמק" (להלן :המקומון )  ,המופץ באזו ר

עפולה .לטענת העותר ,המשיב פרסם במקומון ביום  3.9.0214מודעת תעמולה נגד מועמד לראשות
העיר עפולה ,יצחק מירון ,וזאת בלי שצוינו פרטי מזמין המודעה ,בניגוד לסעיף ( 12ב)(  ) 1לחוק
הבחירות .העותר מוסיף כי פנה למשיב ביום  3.9.0214והתריע על הפרת החוק ,וב יקש ממנו
להימנ ע מפרסום מודעות בניגוד לחוק .מהתכתובות שצירף העותר עולה שהצדדים אף ניהלו שיחה
טלפונית בנושא בה ,לטענת העותר ,הבטיח המשיב להימנע מפרסום ללא פרטי מזמין המודעה .אף
על פי כן ,טוען העותר כי המשיב שב ופרסם ביום  13.9.0214מודעה נוספת במקומון ,ללא ציון
פרטי מזמין המודעה .העותר שב ופנה למשיב באותו היום ,אך לא קיבל תשובה לפנייתו ,ועל כן
עתר לקבלת צו.
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.4

לשכת יושב ראש הוועדה

ביקשתי את תגובת המשיב  .בתגובתו ,המשיב לא השיב כלל לטענות ,אלא טען טענות

שונות כנגד העותר ,ביניהן כי הוא מפר את הוראות חוק הבחירות .רק לאחרונה הרחבתי הדיבור על
כך שמקומ ן של טענות מסוג זה בעתירה נפרדת ולא בתשובה לעתירה קיימת (תר"מ 11/702
בלומנפלד נ' אבוטבול  ,פסקאות  , )) 4.12.0214 ( 13-14לדיון זה קדמו החלטות רבות בהן הערתי על
כך לבאי כוחם של צדדים שונים ( למשל :תר"מ  04702צור נ' נחמני (  ;) 13.3.0214תר"מ  34702וידל
נ' לביא  ,פסקה  .)) 12.9.0214 ( 43אלא שהפעם הגדיש בא כוח המשיב את הסאה ,וכלל לא ראה
לנכון להגיב לטענות העותר גופן ואף לא צירף תצהיר לתשובתו  .איני יכול להסכין עם התנהלות
מעין זו.
.3

דין העתירה להתקבל .העותר הציג תשתית עובדתית מוצקה לכך כי המשיב הפר את סעיף

( 12ב)(  ) 1לח וק .מתשובת המשיב עולה שה וא הפר גם חלקים נוספים בסעיף  12לחוק .לפיכך ,ניתן
צו המורה למשיב להימנע מפרסום מודעות בניגוד לסעיף  01לחוק הבחירות  .המשיב יישא בהוצאות
העותר בסך  1,222ש"ח.

ניתנה היום ,ג ' ב חשון התשע" ד ( .) /.12.0214

סלים ג'ובראן
שופט ב ית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
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