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 באב, תשע"ח י"א

  
23.7.2018 

  אבי קוריאט 

 העותר  אפרים בנדרע"י ב"כ עו"ד  

 
 נגד

 

 משה קונינסקי 

 יו"ר סיעת "רק כרמיאל"

 

 המשיב   ע"י ב"כ עו"ד שלום פוריס 
 
 
 

 החלטה

 

 

 -)להלן  1959 -לפי חוק הבחירות )דרכי תעמולה(, תשי"ט שתי עתירות שהוגשו נגד המשיב,  .1

 .צו עשההשניה למתן למתן צו מניעה והאחת "(, החוק"

 

 

לטענת העותר, המשיב מתעתד להתמודד בבחירות לרשות העיר כרמיאל, ולצורך כך החל לקרוא  .2

עוד טוען העותר, כי . לסיעתו "רק כרמיאל", וזאת מבלי שנרשמה כישות משפטית בשם זה כדין

את האותיות "רק", במסגרת המדמה המשיב עושה שימוש נרחב בפרסומים שונים המבליטים 

לחוק, השימוש באותיות המציינות  7פתק הצבעה הנושא אותיות אלה. לטענת העותר, לפי סעיף 

 הימים שלפני מועד הבחירות. 42אלא בתקופת  ,רשימת מועמדים אינו מותר

 

 

וש על רקע טענות אלה, עותר העותר לכך שיינתן צו מניעה, האוסר על המשיב לעשות שימ .3

באותיות "רק" המציינות כביכול את רשימת המועמדים שהוא מוביל. כמו כן עותר העותר לכך, 

שיינתן צו המחייב את המשיב להסיר את כל הפרסומים שנעשו מטעמו, ובהם נעשה שימוש 

 באותיות "רק".
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יים, מתוך המשיב, בתגובתו, העלה טענות שונות כנגד העותר, כגון, שהוא פועל בחוסר ניקיון כפ .4

מניעים תקשורתיים בלבד, ובשליחותה של מועמדת אחרת. עוד טען המשיב, כי העותר לא פנה 

 אליו קודם להגשת העתירה.

 

לחוק, שכן  7לגופו של עניין, המשיב טען, כי לא מתקיים הרציונל העומד בבסיס הוראת סעיף  

. השנים האחרונות 4שך סיעת המשיב נקראת "רק כרמיאל" מזה מספר שנים, ולכל הפחות במ

לעשות שימוש במלה "רק", שכן הדבר יפגע "פגיעה אנושה יו אין לאסור עללטענת המשיב, 

לזיהוי הסיעה ביכולתה של הסיעה להציג עצמה לפני בוחריה במסגרת אותו שם אשר שימש 

 במשך השנים האחרונות".

 

סק בסמכות ליתן צו מניעה, ב' לחוק עו17באשר לעתירה למתן צו עשה, טען המשיב, כי סעיף  

 ואינו עוסק בסמכות למתן צו עשה.

 

 

 לעניין העתירה לצו מניעה: .5

 

כעולה מהתמונות שצורפו לכתב העתירה, המשיב עושה שימוש במלה "רק", ובכך לכאורה  )א(

. ואולם, , שהרי מדובר במלה בשפה העברית, שכל אדם זכאי להשתמש בהאין כל פסול

טעם רשימת המועמדים שהמשיב עומד בראשה, המלה "רק" משמשת בפרסומים הנעשים מ

מוצגות במתכונת של פתק אף בחלק מהפרסומים, האותיות "רק" לצורך זיהוי הרשימה, ו

  הצבעה, כשהן מוקפות במסגרת שחורה.

 

בשימוש האחד, המלה "רק" משמשת את המשיב עושה אפוא שימוש כפול במלה "רק".  )ב(

)"רק כרמיאל"(. בשימוש השני, צירוף האותיות של המלה "רק" המשיב כמלה בעברית 

 .רשימת המועמדים בראשה הוא עומדמשמש את המשיב לזיהוי 

 

 : לחוק קובע 7סעיף  (ג)

 

ה תעמולת בחירות יהימים שלפני יום הבחירות לא תה 42לתקופת פרט "

ות המציינת רשימת בא -בכתב ואם בצורה אחרת  אם -באמצעות השימוש 

 . עמדים"מו

 

מקובל עלי, שהמלה "רק" היא מלה בשפה העברית, וכל אדם רשאי לעשות בה שימוש.  

צירוף הן ככמלה בשפה העברית, ו הןואולם, השימוש הכפול שהמשיב עושה במלה "רק", 
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שימוש המנוגד להוראת לצורך זיהוי רשימת המועמדים שהוא עומד בראשה, הוא אותיות 

 לחוק.  7סעיף 

 

ם המשיב סבור, שהפרסומים אינם עומדים בסתירה לרציונל העומד בבסיס הוראת גם א (ד)

בכך ינתן לו הכשר להמשיך ולהפר את משום שלחוק, הרי שלא ניתן לקבל טענותיו,  7סעיף 

 חוק.ל 7סעיף 

 

כאמור, המשיב טען טענות סף שונות כנגד העותר. לא מצאתי, כי בנסיבות המקרה שלפני  (ה)

, שדחיית העתירות בשל טענות הסף הנטענות מה עודשקל לטענות אלה, יש מקום לתת מ

 לחוק. 7נהוג בניגוד לסעיף לכלפי העותר, תאפשרנה למשיב להמשיך ו

 

  בדין יסודה. -על כן, הנני קובע, כי העתירה למתן צו מניעה  (ו)

 

לחוק אינו נמנה על רשימת סעיפי החוק, החלים מחוץ  7בהערת אגב אציין, שסעיף  (ז)

לחוק(. ואולם, יש לראות בסעיף זה  2הימים שלפני מועד הבחירות )ואו סעיף  90לתקופת 

זה", המחילה את האיסור הקבוע בו אף מחוץ לתקופה  ןלעניימשום "הוראה אחרת 

 האמורה.

 

 

 עשה:העתירה למתן צו  ןלעניי .6

 

ב' לחוק, ולפי סעיף זה סמכות יושב 17כאמור, המשיב טען, כי העתירה הוגשה לפי סעיף  )א(

 ראש ועדת הבחירות הוא ליתן צווי מניעה בלבד, ואין הוא מוסמך ליתן צווי עשה.

 

עם כל הכבוד, אין אני מקבל טענה זו. לעניין הבחירות ברשויות המקומיות, ועל פי כתב  )ב(

ד)א( לחוק )והעתק מכתב המינוי פורסם באתר 17ן לח"מ מכוחו של סעיף המינוי שנית

האינטרנט של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת(, הח"מ מוסמך לדון בעתירות לפי סעיפים 

 ג' לחוק. 17 -ב' ו17

 

 ג' לחוק נקבע:17בסעיף  )ג(

 

אחר יום הבחירות, של 60-הב ראש ועדת הבחירות המרכזית רשאי, עד היום יוש"

ליתן צו המחייב סיעה, רשימת מועמדים, או מועמד בבחירות מיוחדות לראש 

, להסיר מודעות וכתובות שהוצגו, שהודבקו או שנכתבו בניגוד רשות מקומית

ולנקות או לשקם את המקרקעין שהושחתו, בתוך תקופת הזמן  להוראות חוק זה

 יו בפניו.מנות להשמיע את טענותדהז רבדב שיורה בצו; ובלבד שנתן לנוגע
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כיוון שהפרסומים בהם מופיעות האותיות "רק" במתכונת של פתק הצבעה הם פרסומים  

על הסרתם, וכך ייעשה בסיפא  תשנעשו "בניגוד להוראות חוק זה", מוסמך הח"מ להורו

 להחלטה זו.

 

 

 אשר על כל האמור לעיל, הנני מחליט כדלקמן: .7

 

לעשות שימוש באותיות "רק" במסגרת פרסומי ניתן בזה צו מניעה, האוסר על המשיב  )א(

 .30.10.2018התעמולה לקראת הבחירות לרשויות המקומיות, הצפויות להתקיים בתאריך 

 

 .17.9.2018ג', יעמוד בתוקף עד ליום  מניעה זהצו  

 

 

, את 26.7.2018ניתן בזה צו, המופנה אל המשיב, ולפיו על המשיב להסיר, לא יאוחר מיום   )ב(

 ומי התעמולה בהם נעשה שימוש באותיות "רק".כל פרס

 

יה , יההעותר ימצא פרסומים שנעשה בהם שימוש באותיות "רק" 26.7.2018לאחר ככל ש )ג(

 עליו לפנות בכתב אל המשיב, ועל המשיב יהיה להסיר פרסומים אלה בתוך שלושה ימים.

 

עו"ד ומע"מ( בסכום  הנני מחייב את המשיב לשלם לעותר הוצאות העתירה )כולל שכ"ט (ד)

 .₪ 5,850כולל של 

 

 , בהעדר הצדדים.23.7.2018באב, תשע"ח,  י"אניתן היום,  

                                                                                    

 

  שופט יצחק כהן,
 הבחירות ועדת ראש יושב

 חיפה האזורית
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