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העותרת בתר"מ :2/22

עורכי דין לקידום מינהל תקין (ע"ר)
נגד

המשיבים בתר"מ :2/22

 .1עיריית נצרת
 .2עלי סלאם ,ראש עיריית נצרת

עתירה לפי סעיף 17ד עתירות לצו מניעה לפי סעיף 17ב לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) ,התשי"ט1959-
(להלן :חוק דרכי תעמולה)

תאריך הישיבה:

כ"א בחשון התש"ף ()19.11.2019

בשם העותרת:

עו"ד נידאל חאיק; עו"ד מועתז עדוי

בשם המשיבים :

עו"ד זוהיר פ .נערה
החלטה

בעתירה שבפניי התבקשתי להורות למשיבים להסיר את תמונתו של ראש עיריית נצרת,
.1
המשיב  , 2מקיר בניין העירייה ,שכן לטענת העותרת מדובר בפרסום שמטרתו הדומיננטית היא
תעמול ת בחירות  ,אגב שימוש בנכס של הרשות המקומית ,ובניגוד להוראת סעיף  2א לחוק דרכי
תעמולה  .כן התבקשתי לפסו ק הוצאות לדוגמא כנגד המשיבים ,שכן מדובר בפעם השלישית בה
נאלצת העותרת לעתור להסרת שילוט תעמולתי מבניין העירייה.
בתשובת המשיבים  ,ציין ב א  -כוח המשיבים כי ראש העירייה הורה להסיר את התמונה
.2
נושא העתירה מבניין העירייה .יחד עם זאת ,כפי שצוי ן בדיון שהתקיים בפניי בתא ריך 19.11.2019
– עד מועד הישיבה התמונה לא הוסרה.
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נוכח האמור לעיל – ב א  -כוח המשיבים לא התנגד למתן צו מניעה כמבוקש ,והותיר את
.3
סוגיית ההוצאות לשיקול דעתי.
ניתן אפוא צו ,המורה לעירייה להסיר את התמונה  ,נושא העתירה  ,מבניין העירייה לאלתר,
.4
ולא יאוחר מתאריך  . 25.11.2019הודעה על הסרה השילוט בצירוף תצהיר מאמת תוגש למזכירות
ועדת הבחירות לא יאוחר מתאריך . 26.09.2019
מבלי לגרוע מהאמור לעיל  ,אבקש להבהיר (לאחר עיון בחומר הראיות שצורף לעתירה) כי
.5
אינני רואה כל אפשרות שהצבת תמונת ראש העיר על הקיר החיצוני של בניין העירי י ה ( קל וחומר
בגודל  3מטרים רבועים )  ,תהיה מותרת  ,כפי שאירע בנסיבות העתירה שלפניי  .כטענת העותרת,
מדובר בשילוט שאין להציבו במקרקעי ציבור לפי סעיף  2א לחוק דרכי תעמולה  ,שכן הוא נעדר ערך
אינפורמטיבי כלשהו  ,והאפקט התעמולתי העולה ממנו הוא ניכר (עיינו :החלטתי בתב"כ 2/21
כהן נ' רגב ( .) 18.04.2018
נוכח האמור לעיל – המשיבה  1תישא בה וצאות העותרת בסך של  15,000ש"ח ,והמשיב 2
.6
יישא בהוצאות העותרת בסך של  5,000ש"ח .למען הסר ספק ,הה וצאות שהוטלו על המשיב  2לא
ישולמו מקופת העירייה.
ניתנה היום  ,כ " ג ב חשו ו ן ה תש " ף ( .) 21.11.2019

חנן מלצר  ,שופט
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