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 מר חנניה וינברגר .0 :יםהעותר
 שירות לתושב" –פז  –רשימת "חנניה וינברגר  .3

 
 נ ג ד 

 
 מר רחמים מלול .0 :יםהמשיב

 עיריית רחובות .3
 

ב לחוק הבחירות )דרכי 01בקשה למתן צו מניעה לפי סעיף  
 (חוק הבחירות)להלן:  0191-תעמולה(, תשי"ט

 
 החלטה

     
 בגין ארבעההעותרים הגישו עתירה אתמול, בה ביקשו כי אתן צווי מניעה  .1

"פסטיבל  – האירוע הראשון רחובות. אירועים המתוכננים להתקיים בימים הקרובים בעיר

 – השניהאירוע   ;8-12.12.0211עתיד להתקיים בין התאריכים  –רחובות פסלים חיים" 

האירוע  ;9.12.0211"מצדיעים למערכת החינוך ברחובות", עתיד להתקיים מחר ביום 

עתיד להתקיים מחרתיים ביום  –ערב הצדעה למתנדבי העיר רחובות  – השלישי

עתיד להתקיים ביום  –ערב "מילון יאר יאיר"  – הרביעיהאירוע  ;12.12.0211

11.12.0211 . 

 

לטענתם, שלושת האירועים ממומנים או בחסות העירייה, ועולה מהם חשש כי  .0

 א לחוק הבחירות.0יעשה בהם שימוש למען תעמולה אסורה בניגוד לסעיף  1המשיב 
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תעמולת בחירות ומחמאות אישיות לטענתם, "כל האירועים שהתקיימו עד כה נוצלו ל

 לראש העירייה מר רחמים מלול" )סעיף ה לעתירה(. 

 
 –לאירוע הראשון אציין כי העותרים משכו היום את בקשתם בנוגע עוד  .1

 . "פסטיבל רחובות פסלים חיים"

 
דין העתירה להידחות על הסף ביקשתי את תגובת המשיבים. בתשובתם, נטען כי  .4

מצדיעים למערכת החינוך )האירוע השני דברים, טוענים הם כי  נוכח שיהוי. לגופם של

כמו כן,  .נערכים מדי שנה ברחובות( והשלישי )ערב הצדעה למתנדבי העיר רחובות(

לא ינאם במהלכם.  האחרוןוראש העירייה,  לשלא כללה אזכור לשני האירועים ההזמנה 

מדובר באירוע חד פעמי כי , טוענים הרביעי )ערב "מילון יאר יאיר"(לעניין האירוע 

 ראש העירייה לא יישא דברים. שהופק על ידי ספרייה. גם באירוע זה 

 
. אין עוררין כי שלושת האירועים מתקיימים בחלקה דין העתירה להתקבל .1

בסמיכות רבה מאד לבחירות. אזכיר, כי ככל שמועד הבחירות קרוב יותר למועד אירוע 

לכו, תגבר הנטייה לסווגו ככזה שמטרתו בעל פוטנציאל לתעמולת בחירות במה

(; 11.9.0211) הרטמן נ' גפסו 110202למען תעמולה אסורה )ראו: תר"מ הדומיננטית היא 

 ((. 01.9.0211) סומך נ' נעים 101202תר"מ 

 
שני לעמדתי, קיים חשש ממשי כי נבחרי הציבור הנוכחיים ייעשו שימוש ב .6

לקיים תעמולה אסורה למען על מנת למערכת החינוך ולמתנדבים,  –אירועי ההצדעה 

עוד אציין כי אירוע הוקרה מטעם העירייה למען קבוצות הכוללות בחירתם מחדש. 

כמו כן, העובדה כי  היא כשלעצמה פסולה.וודאי בעת זו, ברובן בוחרים פוטנציאליים, 

ם מהם מתקיימים יום אחר כאשר שניימתקיימים מספר רב של אירועים מטעם העירייה, 

ניתן . לפיכך, ירועים אלה הם בגדר תעמולה אסורהמעלה חשש בפני עצמה כי א, יום

השני )מצדיעים למערכת החינוך ברחובות(  האירועאת בזאת צו האוסר על המשיבים לקיים 

כן אציין כי בפני  עד למועד הבחירות. )ערב הצדעה למתנדבי העיר רחובות( והשלישי

 פתוחה הדרך לקיימם לאחר מועד הבחירות המשיבים

 
הרביעי )ערב "מילון יאר עם זאת, לא מצאתי לנכון ליתן צו לגבי האירוע  .7

. מדובר באירוע השקה לספר חדש על ידי ספרייה, בשיתוף עם עמותה ארצית, יאיר"(

ולאירוע הוזמנו משתתפים רבים. רשמתי בפניי את התחייבות המשיבים כי ראש העירייה 

 יישא דברים במהלך האירוע.לא 
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אין צו . בנסיבות העניין, כאמור לעילבחלקה  מתקבלתסוף דבר, העתירה  .8

 .להוצאות

 

 
 (.8.12.0211) דהתשע" בחשון 'דניתנה היום,             
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