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 רשימת נתיינתים וצעירים בראשות צביקה ליבר .1 :    יםהעותר

 022244610צביקה ליבר ת.ז  .2
 

 ד ג נ 

 
 סיעת נתניה אחת בראשות מרים פיירברג איכר .1 :ותהמשיב

 מרים פיירברג איכר, ראשת העיר נתניה .2
 

-ט"התשי(, תעמולה דרכי) הבחירות לחוק ד17-ו ב17 סעיפיםלפי  מניעה לצו עתירה

 (תעמולה דרכי חוק: להלן) 1959

 
 :יםהעותר בשם

 
 :ותהמשיב בשם

 

 רם גליצה ד"עו
 

 עדי סדינסקי לוי; עו"ד שרי זאנה ד"עו

 החלטה
 

, למתן צו האוסר על המשיבות לקיים אירוע 13:13מונחת בפניי עתירה דחופה, שהוגשה היום בשעה 

 אודיטוריום מתנ"ס עיר ימים בנתניה. –תעמולה, שצפוי להתקיים היום בשעות הערב, במרכז הקהילתי 

 

ית לטענת העותרות האודיטוריום הוא נכס עירוני, המנוהל על ידי חברה ממשלתית, החברה הארצ

 א לחוק דרכי תעמולה. 2למתנ"סים, ולכן שימוש בו, בקשר עם תעמולת בחירות, אסור לפי סעיף 

 

לטענת העותרות החברה למתנ"סים אסרה על כל שימוש במתנ"סים לאסיפות בחירות, וצרפה צילום 

 מסך, מתוך נוהל בחירות באתר מתנ"ס קריית מוצקין )כך במקור(, בטענה כי מדובר בנוהל ארצי. 

 

המשיבות טוענות כי יש לדחות את העתירה על הסף, נוכח שיהוי שנפל בהגשתה, אי מצוי הליכים וחוסר 

שהאודיטוריום אינו מנוהל על ידי החברה למתנ"סים, ניקיון כפיים, ואף לגופה שכן המשיבות טוענות 

מותה שצורף אלא על ידי עמותת היכל התרבות העירונית, שמשכירה אותו )בהתאם לאישור מנכ"ל הע

לתשובה(, גם לאירועים פוליטיים. המשיבות עומדות על כך שהשכרת המתנ"ס נופלת בגדר החריג של 

( לחוק דרכי תעמולה, והן שכרו אותו לאירוע זה, בעלות המקובלת, ואף העבירו, לבקשתי, 1א)2סעיף 

ו בבוקר, בבקשה פנה בעצמ 2העתק הסכם השכרה לאירוע חד פעמי. המשיבות עוד הדגישו כי העותר 

 לערוך אירוע תעמולה משלעצמו. 
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חברת הנהלה בעמותה, ולכן  2העותרים הגישו בקשה דחופה להצגת מסמכים, ממנה עולה שהמשיבה 

 אישרה לעצמה את השכרתו, וזאת תוך שימוש במשאבי ציבור. 

 

ירה. הגשת עתירה דינה של העתירה להידחות, על הסף ולגופה. ראשית, אין ספק שנפל שיהוי בהגשת העת

בנוגע לאירוע שעות מספר לפני קיומו, כאשר קיומו נודע לעותרים זמן מה לפני כן, נופלת הן בגדר שיהוי 

 אובייקטיבי והן בגדר שיהוי סובייקטיבי. 

 

להשכרה לציבור, גם לאירועים פוליטיים, הוא נופל נוסף על כך, משהובא בפניי שהאודיטוריום פתוח 

( לחוק דרכי תעמולה, ולכן מותר להשכרה באותם תנאים בדיוק גם למשיבות, 1א)2בגדר החריג של סעיף 

ואין נפקא מינה אם המשיבות חברות הנהלה בעמותה המנהלת אותו, אם לאו. זהו הדין, וכך גם נקבע 

אש מר מיכאל וידל נ' מר יואל לביא, ר 83/20תר"מ ג'ובראן:  בעבר )ראו והשוו החלטות כב' השופט

; אבעיה (28.8.2013נ' אליהו ברדה ואח' ) מר עמוס גלאם 91/20תר"מ ; (10.9.2013עיריית רמלה ואח' )

 ((.22.07.2013בעניין פתח תקווה ) 10/20

 

 7שישולמו בתוך  ,₪ 11,700סוף דבר, העתירה נדחית. העותרים יישאו בהוצאות המשיבות, בסך של 

 .ימים מיום מתן החלטתי זו

 

 

 (2018 באוקטובר 25) ט"תשע שוןחב "זט היום ניתנה

 

 

 

 טל אברהם
 

  מחוזי משפט בית נשיא
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