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 אנדי סקורופהמר  :העותר
 

 נ ג ד 

 
 הולפראש עיריית ע ,מר אבי אלקבץ המשיב:

  
ב לחוק הבחירות )דרכי 01תירה למתן צו מניעה לפי סעיף ע

 (חוק הבחירות)להלן:  0191-תעמולה(, תשי"ט
 

 החלטה
     
 לעשרות חייליםמכתב ששלח בגין נתן צו מניעה נגד המשיב יהעותר מבקש כי י .1

רשימתו בהתמודדות לראשות עבור ובו ביקש כי יצביעו עבורו  בצירוף פתקי הצבעה,

חשש כי המשיב השתמש במאגר  קייםלטענת העותר,  .לה בבחירות הקרובותעיריית עפו

עיריה, לצורך קמפיין הבחירות שלו. ב קייםשמות של חיילים תושבי העיר עפולה, אשר 

חוק הבחירות, שעניינו "הגבלות ל ב0י המכתב מהווה הפרה של סעיף עוד טוען העותר כ

 חון או לנפגעי פעולות איבה".על תעמולת בחירות שבה התייחסות לכוחות הביט

 
המכתב נשלח לכל ש זאת, משוםוען כי יש לדחות את העתירה, המשיב ט .0

קיומו של אינו יודע על הוא המצביעים הצעירים בעיר עפולה, חלקם אינם חיילים, וכי 

 מאגר מידע של העיריה הכולל פרטים של חיילים תושבי העיר. 

 
צורך שליחת  עשה שימוש במאגר ל דין העתירה להידחות. המשיב מכחיש כי .3

כתבים לחיילים תושבי העיר, והעותר לא גיבה טענתו זו באף ראיה. לפיכך, טענה זו 

((. לעניין טענות העותר לשימוש 02.12.0213) כהן נ' לדרמן 129902נדחית )השוו: תר"מ 
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אינו עוסק בתעמולה הנשלחת לחיילים, הבחירות ב לחוק 0לרעה בחיילי צה"ל, סעיף 

 .אף היאאלא בתעמולה בה מופיעים חיילים. לפיכך, טענה זו נדחית 

 

 סוף דבר, העתירה נדחית כאמור לעיל. בנסיבות הענין, אין צו להוצאות. .4
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