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יחיאל אדרי
העותר

נגד

 .1רועי לוי
 .2סיעת לצעירי נשר יש עתיד
המשיבים

החלטה

.1

עתירה למתן צו מניעה ,לפי סעיף  17ב' לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) ,ה תשי"ט ( 1959-להלן -
" החוק ").

.2

בעתירה נטען ,כי בניגוד לסע יף  7לחוק ,עוש ים המשיב ים שימוש באותיות "כן"  ,כאותיות
המציינות את רשימת המועמדים מטעמ ם .
לפיכך ,העותר עותר לכך שיינתן צו מניעה ,האוסר על המשיב ים לעשות שימוש באותיות "כן" .

.3

בהחלטת ביניים מתאריך  , 26.7.2018שניתנה בסמוך לאחר הגשת העתירה ,ציוויתי על המשיב ים
כדלקמן:
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ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

" עד למתן החלטה בעתירה ,הנני מצווה על המשיבים להימנע מהשימוש באותיות
"כן" לציון רשימת המועמדים מטעמם ,וזאת בכל פרסומי התעמולה שיפורסמו
מטעמם בכל אמצעי פרסום שהוא (שלטים ,עיתונות ,רשתות חברתיות ,מודעות
פרסום ,מנשרים (פמפלטים וברושורים) וכיוצ"ב)".
בהחלטה האמורה אף הורתי למשיב ים להסיר את כל פרסומי התעמולה  ,בהם האותיות "כן"
מוצגות כאותיות המזהות את רשימת המועמדים מטע מ ם  .בעקבות בקשות שהוגשו מט ע ם
המשיבים ,המועד לקיומו של צו זה הוארך עד ליום א' . 12.8.2018
בהחלטה נוספת ,מתאריך  , 29.7.2018תיקנתי הצו ה נ"ל ,וקבעתי" ,שאם [המשיבים] ידביקו על
האותיות "כן" בפרסומים השונים שנעשו מטעמם מדבקות ,בהן המלה "כן" תודפס באופן זהה
למילים הסמוכות לה ,ויסירו ההטעיה הקיימת בפרסומים אלה כיום ,לא יהיו המשיבים חייבים
להסיר את הפרסומים".

.4

סעיף  7לחוק מורה:
"פרט לתקופת  42הימים שלפני יום הבחירות לא תהיה תעמולת בחירות באמצעות
השימוש  -אם בכתב ואם בצורה אחרת  -באות המציינת רשימת מועמדים".
המועד ממנו ניתן יהיה להתחיל בשימוש באותיות המציינות רשימות מועמדים יחול בתאריך
 . 18.9.2018מקורו של האיסור הקבוע בסעיף  7לחוק  ,נובע מהצו רך למנוע את הטעיית הציבור,
שכן רק במועד האמור ,ייקבעו האותיות המייצגות את רשימות המועמדים המתמודדות בכל
רשות ,והרי תמיד קיימת האפשרות ,שאותיות שרשימת מועמדים פלונית אימצה לעצמה ,לא
תאושרנה לה בסופו של דבר.

.5

המשיבים בתגובתם לעתירה טענו  ,כי דין העתיר ה ל הידחות  ,משום של א נעשתה אליהם פניה
מוקדמת .טענתם העיקרית של המשיבים היא ,כי השימוש באותיות "כן" לא נעשה כדי לציין את
רשימת המועמדים מטעם המשיבים  ,אלא כמלה בתוך משפט (וכעולה מהתמונות שצורפו לעתירה
 "בקרוב נגיד כן לנשר שלנו" או "אומרים כן לנשר" ) .לדעת המש יבים ,השימוש שהם עושים במלה "כן" אינו שימוש אסור ואין כל חשש להטעיה ,שכן
אין בעיר נשר רשימה העושה שימוש באותיות "כן" ,ואף האותיות המציינות את רשימת
המועמדים שלהם הן האותיות "פה" .עוד מוסיפים המשיבים ,כי המלה "כן" המופיעה בפרסומי
התעמולה מטעמם ,אינה מודפסת במתכונת של פתק הצבעה.
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לאחר ששקלתי טענות הצדדים ,הנני מחליט לקבל את העתירה ,ולהורות ,כי צו הביניים יהפוך
למוחלט ,ולהלן נימוקי.
אמנם ,בפרסומי התעמולה מטעם המשיבים האותיות "כן" אינן מופיעות במתכונת של פתק
הצבעה ,ואולם ,הן מופיעות בצבע ובהדגשה שונים מית ר המלים במשפטים הנזכרים .כאשר
קראתי את העתירה ,סברתי שהמשיבים אמצו לעצמם אותיות אלה כדי לציין את רשימת
המועמדים מטעמם  .אין אפוא להוציא מכלל אפשרות ,ש כשם ש אני טעיתי לחש ו ב  ,שאלה הן
האותיות שהמשיבים אמצו לעצמם ,כך יטעו אנשים אחרים  ,שייחשפו לפרסומי התעמולה מטעם
המשיבים  ,וביום הבחירות יחפשו בקלפי דווקא פתקי הצבעה עם האותיות "כן".
אוסיף ,ש אין כל מניעה לעשות שימוש במלה " כן " במסגרת תעמולת הבחירות  .ואולם ,כאשר מלה
זו ,המורכבת משתי אותיות בלבד ,מופיעה בפרסומים השונים בצבע ובהדגשה שונים ,הדבר עלול
לזהות את המלה "כן"  ,כאותיות המייצגות את רשימת המועמדים מטעם המשיבים .מטעם זה
אף נעתרתי לבקשת המשיבים ,ובהחלטתי הנזכרת ,מתאריך  , 29.7.2018תיקנתי את החלטת
הביניים ,וקבעתי ,שאם המלה "כן" תכוסה במדבקה ,כך שתודפס באופן זהה למלים הסמוכות
לה ,והטעיית הציבור תוסר ,לא יהיו המשיבים חי יבים להסיר את הפרסומים מטעמם.

.7

אין רלבנטיות לטענת המשיבים ,כי אין בנשר רשימות מועמדים העושות שימוש באותיות "כן" ,
וזאת משום ש הוראת סעיף  7ברורה  .רשימות המועמדים השונות אינן רשאיות לעשות שימוש
באותיות המציינות רשימת מועמדים ,או העשויות  ,באופן מטעה ,להיחש ב כאותיות המציינות
רשימת מועמדים ,קודם שהאותיות המציינות אותן אושרו בהליך החוקי ,שנקבע בחוק.

.8

לא נעלמה מעיני טענת המשיבים ,כי יש לדחות את העתירה מחמת העדר פניה מוקדמת .אכן,
בהעדר פניה מוקדמת לצד שכנגד ,העותר מסתכן בכך שעתירתו תידחה על הסף .עם כל הכבוד ,
אין אני מקבל את טענת העותר ,כי נוכח היקפם הניכר של הפרסומים מטעם המשיבים,
וההוצאות הנכבדות שהמשיבים הוציאו לשם כך ,פניה מוקדמת היא חסרת טעם.
עם זאת  ,במקרה שלפני ,הצד שעלול להיפגע הוא הציבור התמים  ,שיטעה לחשוב שהאותיות "כן"
מייצגות את רשימת המועמדים מטע ם המשיבים .על כן בנסיבות העניין ,החלטתי לדון בעתירת
העותר לגופה  ,חרף העדר פניה מוקדמת למשיבים .הצורך להסיר את התקלה העלולה להיווצר
עולה לדעתי בחשיבותה על טענותיהם הפורמליות של המשיבים.
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אשר על כל האמור לעיל ,הנני מקבל את העתירה ,והנני מחליט כדלקמן:
(א )

הנני מצווה על המשיבים להימנע מהשימוש באותיות "כן" לציון רשימת המועמדים
מטעמם ,וזאת בכל פרסומי התעמולה שיפורסמו מטעמם בכל אמצעי פרסום שהוא
(שלטים ,עיתונות ,רשתות חברתיות ,מועדות פרסום ,מנשרים (פמפלטים וברושורים)
וכיוצ"ב)  ,בתקופת תחולתו של סעיף  7לחוק .

(ב)

אין צו להוצאות ,וכל צד ישא ב הוצאותיו.

ניתן היום ,כ " ט באב ,תשע"ח , 10.8.2018 ,בהעדר הצדדים.

יצחק כהן ,שופט
יושב ראש ועדת הבחירות
האזורית חיפה
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