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 דרור מיג'אןמר  :העותר
 

 נ ג ד 

 
 מקומון "זמן מעלה" –"זיגדון תקשורת בע"מ"  :ההמשיב

 

ב לחוק הבחירות )דרכי 41בקשה למתן צו מניעה לפי סעיף  
 (חוק הבחירות)להלן:  4191-תעמולה(, תשי"ט

 

 החלטה
     

וההגינות בבחירות. בגין הפרות של ערכי השוויון  ההעותר מלין נגד המשיב .1

, מקומון "זמן מעלה" בעיר מעלה אדומיםחברה המוציאה לאור את ה, הלטענתו, המשיב

מהסיעה בה חבר העותר, אשר מתמודדת בבחירות במסגרת פרסומי המקומון  תעלמתמ

למועצת העיר. עוד טוען העותר, כי המקומון משמש כ"שופרו" של ראש העיר המכהן, 

ה לאזן את מבקש כי אורה על מתן צו שיחייב את המשיבמר בני כשריאל. העותר 

לצורך כך, סומך העותר את ידיו על  , כך שהמקומון לא יתעלם מסיעתו.פרסומיה

באשר למקומון אחר שמוציא הוא )המקומון "זמן הגבעה",  ההחלטתי באשר למשיב

 ברשימת "תושבים מובילים אחרת" נ' המועצה המקומית גבעת זא 92/02ראו: תר"מ 

וחל גם , ת(, ומבקש שהתוצאה אליה הגעתי שם(גבעת זאב עניין( )להלן: 11.9.0211)

 בענייננו.
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ייתה הכחשה של הטענות באשר ה תגובתהה. עיקר ביקשתי את תגובת המשיב .0

ת כי העותר לא הניח תשתי ההמשיב העותר. בשולי הדברים ציינהיעת להתעלמות מס

 ת והיא גוף פרטי.משפטית להחלת דיני הבחירות עליה, היו

 
ניתן צו כלפי המשיבה והמקומון שהיא  עניין גבעת זאבבדין העתירה להידחות.  .1

זית שנוצרה בין המועצה מוציאה לאור במועצה המקומית גבעת זאב, מפאת הזיקה החו

עם זאת בענייננו העותר לא טען ולא , תוך שימוש בכספי ציבור. המקומית והמשיבה

 . משיבהזיקה מעין זו, או אחרת, בין העירייה והראיות לקיום הביא 

 
עותר פתוחה הדרך בלא שאביע דעתי לגוף הטענות, הרי שבפני העם זאת,  .4

, ככל בין המשיבה והעירייה להגיש עתירה חדשה הכוללת טענות וראיות לעניין הזיקה

ורם . כמובן שלעתירה מעין זו חובה עליו לצרף את העירייה וכל גשתהיה לו עילה לכך

 .כמשיביםרלוונטי אחר 

 
 .לא ניתן צו להוצאותבנסיבות העניין,  סוף דבר, דין העתירה להידחות. .1
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