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 2/21ער"מ 
 (25/21)תר"מ 

  :עוררה
                 

 צבי אבישר

 
 ד ג נ 

 
 .  חיים צורי, ראש עיריית קרית מוצקין1 :יםהמשיב

 .  עיריית קרית מוצקין2
 מקומית בע"מ עומר ש.ל. תקשורת –. "הד הקריות" 3
 

חלטה של יושב העל  1959-לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"טד)ג( 17ר לפי סעיף ער
על ידי כב' השופט  5.3.18שניתנה ביום  25/21בתר"מ חיפה  –ראש ועדת הבחירות האזורית 

 יצחק כהן
 

 :העוררם בש
 

 :2 - 1 המשיביםבשם 
 

 :הישיבהתאריך 

 
 ד תומר סופר"וע
 

 ד בן ציון מלכה"עו
 
 (2018ביולי  11) ח"תשע תמוז ח"כ
 

 החלטה
 

כוח הצדדים, -לאחר שעיינתי במכלול החומר שבערר ושמעתי את טיעוני באי .1

 :הצעתי להם כדלקמן

 

 ,הי, יחזיר לקופת העירייה, מבלי להודות בטענה כלש1ראש העיר, המשיב  (א) 

, (מ"ספת מעובת ח"ש 5,500) "הד הקריות"את הסכום שהוצא מקופת העירייה לעיתון 

 ראיון עם ראש העיר. 29.12.2017בתאריך פרסם ר שא

 ימים מהיום. 30תוך האמור יועבר לקופת העירייה התשלום 
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, את ההפניה ימים מהיום 7תוך  מדף הפייסבוק האישי שלו, ר יסירראש העי (ב) 

 בתנאי שבמקרה כזה ,את ההפניהחליט להשאיר האולם הרשות בידו לול, "לראיון הנ

 . "תוכן ממומן"יוסיף הבהרה, כי הראיון שנערך עמו, היה בבחינת 
 

וכל אחד מהצדדים  צאות,ללא צו להוהערר אני מוחק את  –ל "בכפוף לנ (ג)

 ל."את ההסדר הנ מטעמו יהיה רשאי לפרסם
 

ל מקובל עליהם, ולפיכך אני מוחק את "הצדדים ובאי כוחם, הודיעו כי ההסדר הנ .2

 בכפוף לקיומו של ההסדר האמור. ,א צו להוצאותלל הערר
 

 :הערות 3אני מוצא לנכון להוסיף  בריםבשולי הד .3
 

הד "ראוי כי ראשי הערים האחרים, שהתראיינו לאותו הגיליון של  (א) 

 כלשהי תמורה עבירהה, ככל שפעלו כך שקופת העירייה שבראשה הם עומדים, "הקריות

גם הם לקופת העירייה את הכספים ששולמו לעיתון, וזאת על יחזירו  –ל "לעיתון הנ

אסורה על פי סעיף מדובר בתעמולת בחירות ייתכן ושלהם ידוע היה בסיס ההנחה כי לא 

כן מוצע שהם  .(דרכי תעמולה חוק –להלן ) 1959-ט", התשי(דרכי תעמולה)חוק הבחירות א ל2

 . , ככל שהדבר רלוונטי לגביהםל, אף בשאר סעיפיו"ינהגו ברוח ההסדר הנ
  

לפרסם את אם ישקול  זהו, "יותהד הקר"לידיעת עיתון החלטה זו תובא  (ב) 

כשיל אחרים יכשל ולהשלא לה וכן כדי לגביהם הציבוראת יידע לכדי ההחלטה וההסדר, 

 בעתיד. 
 

ת סמכויותיו של רבערר הנוגעת להגד בשאלה המשפטית הנוספת שעלתה (ג) 

בחירות יושב ראש ועדת בחירות אזוריות, אל מול סמכויותיו של יושב ראש ועדת ה

לעניין  ל"ני בהיקף הסמכויות בין שני בעלי התפקידים הנהמרכזית, אבהיר כי אין שו

, חוק דרכי תעמולהביעת ביצוע עבירה או המשכתה, ככל שהדברים נוגעים הוצאת צו למנ

בנתון לכך שליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית סמכויות כאמור גם לגבי חוקים נוספים 

 . חוק דרכי תעמולהלמעבר 
 

  .(2018ביולי  11כ"ח תמוז תשע"ח ) היום  ניתנה

 , שופטחנן מלצר
 

 בית המשפט העליון המשנה לנשיאת
 הבחירות ועדת ראש יושב

 21-המרכזית לכנסת ה

mailto:VadatB@knesset.gov.il
http://www.bechirot.gov.il/

