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 : העותר
                 

 אלבז( אברהם) אבי
 

 
 ד ג נ 

 
 פסי שלמה. 1 :המשיבים

 רעות-מכבים-מודיעין עיריית. 2
 רעות מכבים מודיעין ס"מתנ – סחלבים עמותת. 3
 ביבס חיים בראשות" במודיעין חיים" רשימת. 4

 
  1959-ט"התשי(, תעמולה דרכי) הבחירות לחוק ד17-ו ב17 סעיפים לפי לצו עתירה

 

 :העותר
 

 :2 המשיבה בשם

 בעצמו
 

 טוכלר חפץ דנה ד"עו
 

 החלטה
 

 חוק: להלן) 1959-ט"התשי(, תעמולה דרכי) הבחירות לחוק ד17-ו ב17 סעיפים לפי עתירה בפניי

 (. העירייה: להלן) ולראשותה רעות-מכבים-מודיעין העיר למועצת הבחירות בעניין(, תעמולה דרכי

, 3-ו 2 המשיבות, העותר לטענת, שמארגנות, ולצעירים לנוער בחירות פאנל, העתירה במוקד .1

 (.האירוע: להלן) 18.10.2018 בתאריך להיערך ושצפוי

 נבחר הוא, העמותה ראש יושב, 1 והמשיב, העירייה בבעלות עירונית עמותה היא 3 המשיבה .2

 . מקומו וממלא העירייה ראש כסגן ומכהן, 4 במשיבה ציבור

, ציבור משאבי במימון, 4 המשיבה לטובת תעמולה אירוע למעשה הוא האירוע כי טוען העותר .3

 . לממשלה המשפטי היועץ והנחיות תעמולה דרכי לחוק א2 סעיף לפי האסור

. לאישורה והועבר, העירונית הנוער מועצת חברי לבקשת אורגן האירוע כי הודיעה 2 המשיבה .4

 להתייחס ומבלי, מקום מכל. שבפניי העתירה הוגשה, האירוע את לבחון בידה סיפק היה בטרם

, משכך, ולקיומו העותר התנגדות נוכח, האירוע את לבטל 2 המשיבה החליטה, דברים לגופם

 העתירה.  את למחוק העירייה מבקשת



  5/21תר"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 2מתוך  2עמוד 

 9195015, أورشليم القدس, غوريون-مجمع بن: العنوان   9195015גוריון, ירושלים -משכן הכנסת, קריית דוד בן

 VadatB@knesset.gov.il: البريد اإللكترونيדוא"ל  02-5669855: فاكس , פקס02-6753407: هاتفטלפון 

 www.bechirot.gov.il الموقعאתר האינטרנט 

 ל"מנכ של במכתבו לטענתו שכן, עתירתו על עומד הוא כי העותר הודיע, זו הודעה קבלת לאחר .5

 של לגופו פסיקה מבקש הוא ולכן, הדין בהפרת ולא, בעתירתו נתלה האירוע ביטול, 2 המשיבה

 . עניין

 ככל, במחלוקת ההכרעה תתייתרמ, בוטל האירוע כי העובדה ונוכח, הצדדים בטענות עיון לאחר .6

 בסכסוכים אלא, תיאורטיות במחלוקות מכריע לא הבחירות ועדת ראש יושב. שהיתה

(, 12.07.2018) זכריה' נ חולון עיריית 3/21 מ"ער: והשוו ראו) בצידם מתבקש שסעד, קונקרטיים

 (. הנדל' נ השופט' כב

 . םלה שמורות הצדדים וטענות, להימחק העתירהן די, משכך .7

 ששת פתבתקו כי להזכיר לנכון מצאתי, 2 המשיבה ל"מנכ של מכתבו נוכח, זאת עם יחד .8

 של מראש אישור עירוני במימון אירוע כל של ארגונו טעון, הבחירות יום שלפני החודשים

 על((, 17.04.2018) הפנים משרד ל"מנכ של 5/2018' מס מיוחד חוזר) לעירייה המשפטית היועצת

 . אסורה בחירות תעמולת יהווה ולא, הדין בהוראות יעמוד האירוע כי שיובטח מנת

 במשאבי שימוש האוסר תעמולה דרכי לחוק א2 סעיף הוראת בחשיבותקל ראש לה ניתן לא .9

 תעמולה דרכי חוק של הראשה מאבני אחת היא זו הוראה שכן בחירות תעמולת עם בקשר ציבור

 כ"תב: ראו) הבחירות במערכת המתמודדים בין השוויון על בשמירה מכרעת חשיבות  לה ויש

 הלכה((. כהן רמי פרשת – להלן( )18.04.2018) מלצר' ח השופט', ואח רגב מירי' נ כהן רמי 2/21

 כדי זאת, מכהנים ציבור לנבחרי הנוגע בכל זה סעיף הוראת על שאת ביתר להקפיד יש כי היא

 רמי פרשת: ראו) מכהן למועמד תמיכה בגיוס האינהרנטי השוויון וחוסר היתרון את לצמצם

 השופט(, 16.6.2013) חופרי' נ רעננה העיר במועצת התושבים למען סיעת חברי 14/20 מ"תר, כהן

 (. ובראן'ג' ס

 היועצת של אישורה לפני עוד, פומבי לו וניתן תוכנן האירוע כי הובהר, שבפניי במקרה .10

 חוותנותן  את להעמיד ועלולה, המינהלי המשפט בפן ראויה אינה דא כגון התנהלות. המשפטית

 לדיני להידרש מבלי אף וזאת, העניין ממין ואינו ראוי שאינו לחצים בסד המשפטית הדעת

 . התעמולה

 . להוצאות צו ללא, העתירהלאור כל האמור לעיל, אני  מוחק את  .11

כי אחר כתיבת דברים אלו, התקבלו במזכירות הוועדה תשובות הצדדים לגופה של אציין  .12

 ן.ליה הגעתי, לא מצאתי להידרש להתוצאה אהנוכח עתירה. 

 

 (. 2018 באוקטובר 10א' חשון תשע"ט ) ,היום ניתנה

 טל אברהם
 

  מחוזי משפט בית של נשיא
 הבחירות ועדת ראש יושב

 דרום-מרכז האזורית


