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העותר:

נגד
המשיבים:

 .1מר אסף-אליאסף שאער – יו"ר תנועת יחד בונים עתיד
 .3מר אלכס קריסרמן
 .2סיעת יחד בונים עתיד
בקשה למתן צו מניעה לפי סעיף 11ב לחוק הבחירות (דרכי
תעמולה) ,תשי"ט( 1191-להלן :חוק הבחירות)

החלטה
.1

העותר  ,מבקש כי אחייב את המשיבים לפרסם הודעת התנצלות בעיתון "מוסט",

זאת בגין כתבה שפורסמה בעיתון שלטענתו " כל תכליתה היא לפגוע בסיכוייו [של
העותר – ס' ג'' ] להיבחר לראשות המועצה בבני עיי"ש".
.0

הכתבה עליה מלין העותר פורסמה ביום  , 01.9.0212ועליה חתום המשיב . 0

העותר צירף לעת ירה תרגום של חלק מן הכתבה ,שרלוונטי לענייננו ,ועוסק בזכויות
פיתוח במועצה המקו מית והקשר של העותר ,לכאורה ,לסוגיה זו .לטענתו ,המשיב 0
פרסם את הכתבה ואת הביקורת על העותר נוכח העובדה שהוא מתמודד ברשימתו של
המשיב  1לראשות המועצה המקומית ,המשיבה  . 2לטענתו "נשוא העתירה הינו פרסום
לשון הרע ,אשר המשיבים ו/או מי מטעמם אחראים לפרסומו ,ואשר הסב לעותר ואשר
עשוי לפגוע בשמו הטוב בעבודתו כעורך דין במקרקעין ובסיכוייו להיבחר שוב לראשות
המועצה בני עיי"ש כמפורט בעתירה" (סעיף  4לעתירה).
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.2

לשכת יושב ראש הוועדה

ביקשתי את תגובת המשיבים .בת שובתם ,נכתב כי דין העתירה להידחות.

לטענתם ,אין בסמכות יושב ראש הוועדה ליתן את הצווים המבוקש ים בעתירה .לכך
מוסיפים הם כי העותר הגיש כנגדם תביעה נזיקית בגין לשון הרע לבית משפט השלום
ברחובות .כמו כן ,מעלים הם טענות שונות נגד העותר ,שלא ראיתי צורך לפרטן נוכח
המסקנה אליה הגעתי להלן.
.4

דין העתירה להידחות .לעניין הבקשה למתן צו לפרסום התנצלות ,עניין זה א ינו

מצוי בסמכותו של יושב ראש וועדת הבחירות (השוו :תר"מ  02/22תקומה לירושלים נ'

צמח (  , ) 1.0.0222השופטת ד' דורנר )  .לעניין טענות העותר לפגיעה בשמו הטוב ,גם עניין
זה אינו בסמכותי ,ועליו לפנות לערכאות השיפוטיות המוסמכות למתן סעד בעניינים
אלה.
.1

סוף דבר ,העתירה נ דחית .בנסיבות העניין ,העותר יישא בהוצאות המשיבים בסך

כולל של  2,222ש"ח.
ניתנה היום ,י ' בחשון התשע" ד ( .) 14.12.0212

סלים ג'ובראן
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
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עמוד  1מתוך 0
משכן הכנסת  ,קריית דוד בן  -גוריון  ,ירושלים 91912
العنوان :مجمع بن غوريون ,أورشليم القدس95919 ,
טלפון  ,هاتف  , 02-6753407 :פקס  ,فاكس Fax : 02-5669855 :

