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תר"מ 47/02
המבקש:

מר צביקה צרפתי – סגן ראש עיריית כפר סבא
נגד

המשיבים:

 .1מר יובל לוי – חבר מועצת העיר כפר סבא
 .3סיעת תפו"ח – עיריית כפר סבא
בקשה על פי פקודת בזיון בית משפט ועתירה למתן צו על פי
חוק הבחירות (דרכי תעמולה) ,התשי"ט( 1191-להלן :חוק
הבחירות)

החלטה
.1

ביום  , 01.2.0213ניתן בתיק תר"מ  12/02צו נגד המשיבים בגין הפרת סעיף 2

לח וק הבחירות .המבק ש הגיש בקשה על פי פקודת בזיון בית משפט בגין הפרת הצו.
ביום  , 02.2.0213התקיים דיון במעמד הצדדים ,במהלכו הסכימו כי ההפרה התרחשה
נוכח תקלה ,והמבקש חזר בו מבקשתו והיא נמחקה .כעת ,מונחת בפניי בקשה נוספת על
פי פקודת בזיון בית משפט נוכח הפרת הצו .במסגרתה ,טוען המבקש כי המשיבים
מפר ים בשלישית את הצו שניתן נגדם  .עוד מבקשים הם צו עשה בגין מודעות שפורסמו
בעיתון בניגוד לסעיף  12לחוק הבחירות .לטענתם ,הצו שניתן בעתירה ביום 01.2.0213
הוא בגין התחייבות המשיבים כי יקיימו את הוראות כל החוק.
.0

המשיבים טוענים כי דין הבקשה להידחות .במסגרת זאת ,מציינים הם כי כל
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המודעות עליהם מלינים המבקשים הוסרה על ידי המשיב . 3
.3

עוד אציין כי המבקש הגיש הודעת עדכון ,במסגרתה הודיע כי נוכח הורדת

הפרסומים מאתר האינטרנט של המשיב  , 3הוא אינו עומד על מתן צו נגד האחרון .עם
זאת ,היום הוגשה תשובת המשיב  , 3במסגרתה חוזר הוא על האמור לעיל.
.1

דין הבקשה להידחות .מבלי להיכנס לסוגית האם הצו שניתן בתר"מ  12/02חל

בענייננו ,כאמור לעיל ,המודעות בגינם מלין המבקש הוסרו על ידי המשיב  . 3המשיב 3
גיבה טענתו זו בתצהיר .לפיכך ,הבקשה מתייתרת.
.1

סוף דבר ,הבקשה נדחית .בנסיבות העניין ,אין צו להוצאות.
ניתנה היום  ,י" ג ב תשרי התשע" ד ( .) 12.9.0213
סלים ג'ובראן
שופט בית המשפט העליון
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