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  :העותר
                 

 
 

    עו"ד אבי אברהם עייש
 

 ד ג נ 

 
 מ"מ ראש עיריית אשקלון   -מר תומר גלאם .1 :יםהמשיב

 עיריית אשקלון .2
 

  1959-ט"התשי(, תעמולה דרכי) הבחירות לחוק ב17 סעיף לפי מניעה לצו עתירה
 

 נוכחים:
   העותר וב"כ עו"ד תמר קידר

 שלמה סויסההמצהיר ד"ר 
 עו"ד אורי הברמן ועו"ד הילה רווח – 2ב"כ המשיבה 

 בעצמו  1המשיב 
 
 

 פרוטוקול                                                                  
 
 [מתקיים שיח מחוץ לפרוטוקול]

 
 עותר:ה ב"כ

,  אף , הפצת החוברות לא הופסקה. העותקים ממשיכים1בניגוד לתצהיר של המשיב 
 התחילו להפיצה בשלטי חוצות ויש לי כאן תמונות וראיות מאתמול באשקלון. 

 
ראש העיר.  יש לנו ראיה כי גם בחוברת  –העתירה היתה גם כדי להישמע משימוש התואר 

וגם בדף הפייסבוק, הוא משתמש בתואר ראש העיר, וזה עוד לאחר שביקשנו כי לא ישתמש 
יו להשתמש ראש העיר, כי אינו ראש העיר הוא ממלא מקום בכך. אנו מבקשים צו שאוסר על

 ראש עיר.
 

 ]הפסקה קצרה בדיון, בכדי לגבש הסכמה[ 
 

 :עותרכ הב"
לצערי אין לנו הסכמה, אנו מבקשים להסיר את כל השלטים גם אלה שהוצבו אתמול, גם 

 רת. אלה המפרסמים את חוברת התקציב הם למעשה שייכים לתקציב בחירות, כמו כל החוב
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 ב"כ המשיבה:
המשיבים פה, והגיע לפה ראש העיר בפועל ושמע את בית המשפט, היושב ראש, הודענו וגם 

ימים, אין כמעט שילוט  7לחברתי כאן, כי שילוט שנושא את שמו של תומר גלאם, יוסר תוך 
 כזה אך ככל שילוט עם הביטוי באנו לעבוד או ביטוי אחר אנו נסיר. 

 
 ב"כ העותר:

 ואת השם, אני מוכנה ומסכימה.  שאני מוכנה, אם הם מורידים את השלט אמרתי
 

 ב"כ המשיבה: 
לגבי שילוט עירוני שאנו מוכנים שהוא ימחק, בכדי למנוע את הסרת השלט והצבה מחדש, 

 עקב העלויות. 
 

 ב"כ העותר: 
 אני מקבלת את המלצת בית המשפט,  ומוותרת על דרישת הוצאות. 

 
 

 ב"כ הצדדים:
ימים מהיום,  את כל השלטים הקיימים  7נו להסכמה לפיה, המשיבים יסירו בתוך הגע

.  כמו כן, 1, או ימחקו משלטים אלה את שמו של המשיב 1הנושאים את שמו של המשיב 
ימים כל שלט הכולל מסר מסוג "באנו לעבוד" או מסר דומה לכך.   7המשיבים יסירו בתוך 

 . 1, ימומן מכספו של המשיב 1יב בנוסף, דף הפייסבוק האישי של המש
 

 
 החלטה

 
 ניתן בזה תוקף של החלטה להסכמות הצדדים המפורטות מעלה. 

בנסיבות העניין ובהתחשב בכך שמדובר באירוע ראשון, מצד המשיבים, איני עושה צו 
 להוצאות. 

 
  

 
 

 
 בית משפט מחוזי באר שבע  אליהו ביתן , שופט 

 באר שבע וריתראש ועדת הבחירות האזיושב 
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