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פרוטוקול
המ שיב : 2
אני מופיע גם בשם העירייה .גם נתתי תצהיר בשם העירייה.
המבקש:
בהחלטה נאמר שהעירייה תצא ידי חובתה אם היא רק תפרסם הנחיות .יש לתהות אם כאשר מנכ"ל
העירייה בעצמו מפר את ההחלטה שניתנה לגביו ,מי יעמיד לדין עובד .העירייה ממשיכה להפר את
הפרקטיקה האסורה.
לש אלת ביהמ"ש ,אני משיב שכאשר יש כנס בחירות של ראש העיר ,והמשיבות נוכחות בו ,כזה קורה
חודש אחרי הצו של ביהמ"ש ,המדובר בכנס בחירות של חיים צורי.
כשאורלי גנון ,מנהלת הלשכה ,מצלמת את ראש העיר ,והיא מעלה את הסרטון לחשבון הפוליטי של
ראש העיר ...מנהלת הלשכה מצלמת סרטונים פוליטיים שעולים בקבוצה הפוליטית .אם היא לא הייתה
מצלמת זה לא היה עולה בדף הפייסבוק הפוליטי .הסרטון שהיה לגבי האירוע של הליכוד ,זה היה
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אירוע של חיים צורי .מדובר באירוע עם יולי אדלשטיין .המשיבים נוכחים ומגיעים בלילה .הם לא
מכחישים את זה .הם אומרים שז ה אירוע של הליכוד ,אבל זה אירוע של חיים צורי .כל האירוע הוא של
חיים צורי .אסור להם להיות נוכחים ,זו הוראה של היועץ המשפטי .לדעתי זו הפרת הצו .זו הפרה של
חוק הבחירות .מעבר לזה ,הם לקחו חלק אקטיבי .הם מצלמים וזה הולך לצוותי העריכה וזה עולה בדף
הפייסבוק.
גם לאחר מתן ההחלטה של ביהמ"ש ,בצו הספציפי ,אסור להם לצרף אנשים .אחרי ההחלטה הם
מצרפים אנשים לקבוצה הפוליטית .זה לא נכון שזה נעשה לפני שניתן הצו .ההוספה לקבוצה לא
מותנית באישור המצורף .בקבוצה הספציפית זה מותנה באישור מנהל הקבוצה.
מאז ההחלטה נוספו לקבוצה עשרות עובדי עירייה על ידם .הם אושרו בפועל אח"כ ,על ידי הנוכחים
שנמצאים כאן ,כולל מנכ"ל העירייה .זו פעולה אקטיבית ,מודעת ,יום וחודש לאחר שניתן הצו .אני
יכול להוכיח את זה .מצוין תאריך ההוספה של עובדי העירייה אחרי שניתנה ההחלטה.
אפשר היה לעשות אקט של המנעות אבל פ ה יש פעולה אקטיבית של הוספה.
כמובן אני מעולם לא התרעתי ולא הגעתי לבית של אף אחד.
הרכיב הדומיננטי בנוכחות ראש העיר באירועים הוא תעמולת בחירות .לא בכדי באירועים האלה הוא
מלווה גם בפעילי המטה והוא מנצל את המפגשים האלה כדי להעלות את התעמולה לפייסבוק ,ומי
שמעל ה את התעמולה הן המשיבות .הן מצולמות .יש לי וידאו שרואים שהגב' גנון מצלמת את ראש
העיר ונאמר שצריך להצביע לחיים צורי .אני לא עוסק בחקירות אלא אני קורבן לחקירות.
הטענה שהם הגיעו כתושבים ולא כעובדים היא מופרכת .הם יושבים בשורה הראשונה עם ראש העיר,
הם מצלמים א ותו ומעלים לדף הפייסבוק הרשמי של ראש העיר .מנהלת לשכה לא מתלווה לאירועים
פוליטיים ,בוודאי לא אחרי שניתן צו בעניין הזה ,ולו ברמת הנראות.
יש עובדים רבים שפנו אלי ,ואין סיכוי בעולם שהם יגיעו לכאן או יחתמו על תצהיר .הם חוששים
ופוחדים ,ואפשר להבין את זה .להחלט ת ביהמ"ש יש משמעות אדירה .לי אין מפלגה מאחוריי.
השותפים שלי ואני אנו תושבים ללא שיוך מפלגתי ואנו עובדים מול מנגנון שכולו מגויס .רבים
מהאנשים המגויסים זה נכפה עליהם .מדובר בסעד של אנשים אלמונים שלא יגיעו לפה .לראש העיר
ולמנגנון יש הרבה מאוד כוח ,ואנו במעט מ שאבים מנסים להציף את זה כדי שנוכל לקבל את הסעד
המינימאלי .הגב' גנון לא צריכה לצלם ולהעלות דברים לדף הפוליטי .אבקש שביהמ"ש יתרשם
מהאירוע של מר אדלשטיין .כל העובדים של העירייה נוטלים בו חלק פעיל.
מר גסר:
אני בוגר תואר במשפטים בקריית אונו ומעולם לא העזתי לע מוד בעזות מצח כזו מול מרצה ,לא כל שכן
בפני שופטים ומרצים.
אחלק את התשובה שלי לשניים .בעניין העירייה ,אנו פעלנו על פי החלטת השופט ,הפצנו את זה לכלל
העובדים ,גם בתלוש השכר .הפצתי את זה עוד ב  12 -לחודש לאחר שקיבלתי זאת מהיועץ המשפטי.
הפסקתי את המסמך שלו .זה ש המבקש אומר שמנכ"ל לא יכול לאכוף משמעת ,אז אני אומר שאנו
עובדי ציבור שעושים עבודתנו נאמנה .אני העברתי את המסמך המשפטי של היועץ המשפטי כמו שהוא
לעובדי העירייה .עוד באותו היום הסרנו מדבקות של הרכבים של המקורבים ,מי שזיהינו והיה
בסביבה .דיברנו אפילו באופן אישי עם אנשים .פעלנו על פי ההנחיות.
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לגבי העניין שלי עצמי ,המבקש טוען שאין לו משאבים ושהוא עומד עם קבוצת אנשים ללא משאבים.
כמו שרשמתי בתצהיר שלי ,אני  7שנים עובד בעיריית קריית מוצקין ,מזה  4שנים וחצי מנכ"ל
העירייה .אין אירוע שהחסרתי .אני מטפל בהכנה של האירועי ם לפני ומגיע לאירוע לפני לוודא שהכל
כמו שצריך ,בזמן האירוע נמצא ואני האחרון שעוזב את האירוע .אני לא הייתי באירוע עם יולי
אדלשטיין .האירוע שהמבקש הראה אותי ,זה היה בפארק .הוא מסלף עובדות.
אף אחד לא מזוהה עם חולצות ,לא עם שילוט ולא עם חומרי תעמולה .כשהמבקש מגיע לפארק ,אני
מראה בתמונה איך הוא מגיע.
הגב' חמו:
כפי שציינתי בתצהיר שלי בנוגע להשתתפות בקבוצות תעמולת בחירות .אני מכחישה כל טענה של
המבקש בנוגע להשתתפותי .אני מודה שבעבר צירפנו ,לפני העתירה ,אנשים לקבוצות ,שמבחינתי ולפי
מיטב ידיעתי בזמנו ,לא היו כקבוצות פוליטיות .מאז שביהמ"ש נתן את החלטתו הפסקתי לפעול בדבר.
לטענה לגבי המרחב הציבורי ,אכן גם אני וגם בני משפחתי משתתפים בכל האירועים שמתבצעים בחי
פארק במוצקין או כל אירוע אחר שנטען בתביעה ,עם בנותיי ,אחיי ,הוריי ,כן נמצאים ולאו דווקא
מתעסקים בתעמולת בחירות.
המבקש טוען שהוא לא מטריד ,הוא היה בביתי לפני כמה זמן ,דפק על הדלת ולא הרפה .שאל את
השכנים איפה אני גרה .מכיוון שאני אם חד הורית וחסרת אמצעים ,והוא ציין בפני ,שברג ע שהוא ראה
שיש לי תמיכה כעובדת עירייה או כתושבת תומכת בחיים צורי ,הוא אמר לי שהוא יפגע בי אישית.
הגב' גנון:
לעניין כנס הליכוד ,שהמבקש טוען שמר יולי אדלשטיין הגיע ,אני הייתי בכנס הזה ,שהיה כנס של
הליכוד ולא כנס של בחירות .בית הליכוד נמצא במטה הבחירות של ח יים צורי .אני העליתי בדף הפרטי
שלי ,ואם עשו שם שיתופים לקבוצות אחרות ,אין לי שליטה על זה.
מעבר לזה ,כל בקשות החברות שהיו ,שהוספנו אנשים לקבוצות ,זה היה לפני הצו של ביהמ"ש .אם
אנשים אישרו את זה אחרי הצו ,אין לי שליטה על זה.
אני מוכנה להראות התכתבויות עם ע וזר השר ,כדי להוכיח שזה היה כנס הליכוד.
לאחר שאני שומעת את ביהמ"ש ,אני מתנצלת על הטעות שנעשתה בתום לב.
באירוע הזה נכחו צלמים שלא היו קשורים בכלל אלי .אני לא מרגישה שהפרתי את הצו .אם המבקש
מחליט לרדוף אותי באופן אישי ,אני מעולם לא דיברתי איתו ,ואני מתנצלת אם דברים נעשו מתום לב.
אלה לא דברים שנעשו במזיד .אני לא רוצה לפגוע בפרנסה שלי .אני מצטערת אם העותר שם יד לפגוע
בפרנסה שלי.
המבקש:
אני מבקש שביהמ"ש יצפה ב  10 -שניות מהסרטון .אין לי מה להוסיף.
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החלטה
 . 1בקשה לאכיפת צווים שניתנו כנגד עיריית קריית מוצקין  ,מנכ"ל העירייה מר יריב גסר ,הגב'
מירב חמו והגב' אורלי גנון ,בהחלטה שניתנה בתאריך  , 5/7/18ואשר אסרה עליהם לקחת חלק
בענייני תעמולת הבחירות של ראש עיריית קריית מוצקין.
 . 2קשה היה להבין מתוך הבקשה מהן ההפרות אליהן מתייחס העותר ,ולאחר ששמעתי טענות
הצדדים ,נראה כ י הוא נטפל לזוטי דברים ,שאי אפשר להחשיבם כהפרת הצו ,וכוונת הדברים
היא בעיקר לטענותיו בדבר צירוף תושבים על ידי המשיבות חמו וגנון ,לדף פייסבוק התומך
במועמדותו של ראש העיר המכהן לכהונה נוספת.
 . 3ככל שמדובר בעיריית קריית מוצקין ,נחה דעתי כי העירייה קיימה את הצו שניתן ,בכך
שהפיצה את דבר מתן הצו בין כל עובדי העירייה והבהירה להם את משמעותו ,ואין לזקוף
לחובתה כל הפרה של הצו.
 . 4מנכ"ל העירייה ,מר יריב גסר ,הבהיר כי נוכחותו באירוע שהתקיים בפארק בקריית מוצקין,
היא נוכחות שלו כמנכ"ל העירייה באירוע שאורגן על ידי העירייה ואי ן המדובר בתעמולת
בחירות ,וההסבר שלו הניח את דעתי ,והנני קובע כי אין לזקוף לחובתו את הפרת הצו.
 . 5הגב' מירב חמו ,המשמשת כסייעת בגן ילדים ,הבהירה כי לאחר מתן הצו לא שיתפה בדף
הפייסבוק של ראש העיר תושבים נוספים ,והנני מקבל את הסברה ,ולא מצאתי מקום ליתן
צווים נג דה בעוון הפרת צווים שניתנו קודם.
 . 6הגב' אורלי גנון הפרה את הצו בכך שהשתתפה באירוע בחירות שהתקיים מחוץ לבניין העירייה,
וזאת בניגוד לסעיף ( 22י"ב) להחלטתי מתאריך  . 5/7/18הגב' גנון ניסתה להסביר כי היה מדובר
באירוע של מפלגת הליכוד ולא באירוע תעמולה של ראש העיר ,אך הסבר זה אינו מתקבל כלל
וכלל על דעתי ,שכן בתקופה זו כל אירוע של הליכוד שבא לתמוך במועמד מטעמו לראשות
העיר ,הוא אירוע שיש לסווגו כתעמולת בחירות.
 . 7לפיכך ,הנני דוחה את העתירה כנגד עיריית קריית מוצקין ,יריב גסר ומירב חמו .ככל שהדברים
אמורים בגב' אורלי גנון ,הנני מורה כי בגין כל הפרה נוספת בעתיד ,תחויב הגב' גנון לשלם
לאוצר המדינה קנס בסך  , ₪ 5,000ואם לאחר שתי הפרות תמשיך הגב' גנון להפר את הצו ,לא
יהיה מנוס מלהורות על מאסרה.
 . 8אין צו להוצאות.
ניתן היום ,ד' בתשרי ,תשע"ט , 13.9.2018 ,והודע.

השופט יצחק כהן
יושב ראש ועדת הבחירות
האזורית חיפה
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