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 02/232תר"מ 

 
:עותרה  אלי יריב 

 
 נ ג ד 

 
:יםהמשיב  ים -יוסי בכר, מ"מ מקום ראש עיריית בת .7 

 עיריית בת ים .1
 
ב לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, 71עתירה למתן צו מניעה לפי סעיף  

 6לפי סעיף  ובקשה לביזיון (חוק הבחירות)להלן:  7191-תשי"ט
 משפטלפקודת ביזיון בית 

 
שבי מיכאליעו"ד  בשם העותר:  

 
:7בשם המשיב   עו"ד איתן דוד 

 
:1בשם המשיבה   עו"ד תמר איגרא; עו"ד עזרא רחמים 

 
 הצדדים: חכאי ב

 יושב ראש הוועדה כי הגיעו להסכמות כדלקמן:כב' ל הצדדים מתכבדים להודיע            

 ה.כל פרסום עירוני יאושר בידי היועצת המשפטית לעיריי .1

 ושמו של ראש העיר על ידי העירייה בפרסומים עירוניים. יפורסמו תמונתולא  .0

ניתן לפרסם מידע לתושב ללא אזכור שמו ותמונתו של מר יוסי בכר, למען הסר ספק  .3

אין לעשות שימוש בכלי זה בתעמולת בחירות, ויש לנהוג בעניין זה לפי הוראות 

 הדין.



 לשכת יושב ראש הוועדה  02-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה
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א ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, תעשה לב כל טענה ופניה, בטרם פניה ליושב ראש .4

מראש , בכל מקרה שניתן למנוע לעירייה ראש העירייה וכן ליועצת המשפטית חכ

 ה שנעשתה, ככל שנעשתה.את ההפרה או להפסיק את ההפר

יצורפו הנחיות לו ישלח מכתב הנחיה לכלל חברי המועצה ומנהלי האגפים בעירייה  .1

 ועץ המשפטי לממשלה בעניין תעמולת בחירות. הי

נות ומלא תהיה הפנייה לעמוד האישי בפייסבוק של יוסי בכר באמצעות מודעות ממ .6

 על ידי העירייה.

לא תבוצע תעמולת בחירות במוסדות עירוניים ובמוסדות בחירות אלא לפי הוראות  .7

 כל דין.

  
 וק את עתירתו.בכפוף להסכמות אלו, מודיע העותר כי הוא מבקש למח 

 
 החלטה

 
 ב לחוק הבחירות להסכמות דלעיל.17ניתן בזה תוקף של צו לפי סעיף 

 
 נמחקת בזאת, אין צו להוצאות.העתירה 

 
 (.17.11.0214 בחשון התשע"ה ) ד"כ ניתנה היום,   

 

 

 
 סלים ג'ובראן

 שופט בית המשפט העליון
 יושב ראש ועדת הבחירות
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