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 אדיב, ראש עיריית הוד השרוןמר חי  המשיב:

 

לחוק הבחירות )דרכי  01מניעה לפי סעיף  עתירה למתן צו 
  (.חוק הבחירות)להלן:  0151-תעמולה(, התשי"ט

 

 החלטה
     

 

מפגש תושבים  יבוטל ובמסגרת ,במסגרת העתירה שבפניי מבקש העותר צו .1

. במסגרת מד המשיבבמע בהוד השרון בשעות הערב, 3.0.0214שעתיד להתקיים היום, 

 משכךוסמל העירייה, הנושאת את  כי המשיב השתמש בהזמנה העותרהעתירה טוען 

מדובר בשימוש אסור במשאבי ציבור לצורך תעמולה. בהמשך לכך, טוען הוא כי ניתן 

ללמוד שמדובר במפגש תעמולה, מאחר שלא מצוין בהזמנה כי מדובר במפגשים סדורים 

 . הנעשים אחת לזמן מה

 

למשיב להגיש תגובתו בדחיפות, , הוריתי 4.3.0214הוגשה העתירה רק ביום מש .0

בתגובתו, מציין המשיב כי לא נעשתה כל פנייה מטעם העותר . 12:22היום בשעה עד 
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לעירייה או אליו, משכך, לא עמד העותר בדרישת מיצוי ההליכים טרם הגשת עתירה. 

, וכי לא ניתן כל טעם 0214דש יוני בהמשך לכך, טוען הוא כי ההזמנה הופצה במהלך חו

הוגשה בשיהוי. לגופם של דברים, טוען הוא כי מדובר במפגש  העתירה המסביר מדוע

שגרתי, המתקיים לשם בירור טענות התושבים בשכונות שונות של העיר, ומציין כי 

שבעה  ת התקיימו, ובמהלך השנה הנוכחיכאלה מפגשים 13קוימו  0210במהלך שנת 

ם, שהתקיימו, המלמדי המפגשיםוספים. המשיב צירף לתשובתו את סיכומי נ מפגשים

אשר להזמנה, טוען הוא . ולתיקון ליקויים בירור טענות התושביםנועדו ל הןלטענתו, כי 

כי היא לא הועברה לאישורו של היועץ המשפטי של העירייה בטעות, וכי לא יוצאו עוד 

 הזמנות הכוללות את שמו או תוארו. 

 

העתירה להידחות. כפי שציינתי בעבר, דרישת מיצוי ההליכים היא תנאי דין  .4

להגשת העתירה, ומקום בו מוגשת עתירה ללא מיצוי הליכים, על העותר להסביר מדוע 

 קונינסקי נ' אלדר, ראש עיריית כרמיאל 12/02תר"מ  לא ניתן היה לעשות זאת )ראו

((. במקרה הנוכחי לא ניתן כל טעם לאי פניית העותר למשיב טרם הגשת 04.2.0214)

העתירה. יתר על כן, העתירה הנוכחית הוגשה בשיהוי של ממש, יום אחד בלבד לפני 

האירוע בגינו מבוקש הצו. זאת, ללא כל הסבר או טעם מספק. די בכך כדי להביא לדחיית 

 העתירה על הסף. 

 

מתי לפניי את התחייבות המשיב כי נוכח הבחירות הקרובות בהמשך לאמור, רש .3

כי אף  יובהקשר זה, חזקה עלמסוג זה לאחר המפגש הנוכחי.  מפגשיםלא יערכו עוד 

במהלך המפגש הנוכחי יפעל על פי דין ולא יקיים תעמולה אסורה. כמו כן, רשמתי לפניי 

ות את אזכור שמו או , שעל פיה לא יוצאו עוד הזמנות מסוג זה, הכוללוהצהרתאת 

 תוארו. 

 

 סוף דבר, העתירה נדחית. .1
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