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 2/21  מ"תר
 3/21 מ"תר

 
 
 

 (                   2/21 מ"תר) העותרת

 
 

  שוחט ליאת   
 לסרי מאיר ד"עו י"ע    

     
 

 
 ד ג נ           

 
 בפועל הודהי אור עיריית ראש בוזי עפר .1 :(2/12( מ"תר) משיביםה

       פינטו סהר ד"עו י"ע
 

 יהודה אור עיריית .2
 של המשפטית' המח שפינדל שלומית ד"עו י"ע

 יהודה אור עיריית
 

 דרכי) הבחירות לחוק ב17 סעיף לפי מניעה לצו בקשה 
 (תעמולה דרכי חוק – להלן) 1959-ט"התשי(, תעמולה

 

  
  :(3/21 מ"תר)  העותר

 
 
 
 

 (             3/21 מ"תר) המשיבה

  בוזי עפר
 פינטו סהר ד"עו י"ע
 
 ד ג נ
 

  שוחט ליאת
 לסרי מאיר ד"עו י"ע
 
 

 החלטה
 

 :הבא ההסדר את שבכותרת בעתירות לצדדים הצעתי 18.8.15 ביום
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 (.3/21-ו 2/21) עתירותיהם את ימחקו הצדדים שני .א

 כל( זו החלטה אתהמצ לאחר שעות 24-מ יותר לא) לאלתר יסירו הצדדים שני .ב

 .הדין הוראות את תואם שאינו פרסום או שילוט

 שייראה תעמולה מהלך כל בעניין הצדדים כוח באי בין הדברות תהיה ולהבא מכאן .ג

 בין) ביום שעות 6 של זמן מסגרת בתוך תתקיים ההדברות. כמפר הצדדים מן לצד

 וככל להן הגיבל, הטענות את לבדוק צד כל יוכל שבמהלכן( 22:00 לבין 08:00

 לא שההידברות במקרה או דחופים במקרים רק. הסרה הטעון את להסיר הנדרש

 . בעתירה פנייה תהיה צלחה

 ועל בכלל תעמולה דרכי חוק הוראות קיום על מקפידים הם כי יצהירו הצדדים .ד

 .בפרט, לדין בהתאם סקרים ופרסום קיום

 טקס בכל העירייה ראש מ"מכ תפקידו מכוח בוזי להשתתפות מניעה תהיה לא .ה

 הצגת לא) תעמולה של מימד כל בהם שאין קצרים ברכה דברי יינשאו ובו עירוני

 מי אל תכוון הברכה( לעירייה או למועמד, עצמית שכם  טפיחת ולא הישגים

(, בו המשתמשים או ס"המתנ באי אל – ס"מתנ בפתיחת למשל) לו מיועד שהמיזם

 את לעיונה ויעביר, לעירייה המשפטית היועצת ידי על יודרך 1 שהמשיב ומובהר

' מס הפנים משרד ל"מנכ של מיוחד לחוזר 2 לסעיף בהתאם, אירוע בכל דבריו

2/2013 . 

 

 :ההסדר של" המרכזי הרעיון" את הבהרתי( 20.8.15) נוספת בהחלטה

 

 הוראות את למלא מתחייבים הצדדים שני( 1: )משולש הוא הרעיון

; כדין שאינו ופרסום שילוט כל ויסירו קו יישרו הצדדים שני( 2; )הדין

 או אחר או זה שלט הוסר לא שעדיין טענה למשל) מחלוקת נקודת כל( 3)

 במאמץ הצדדים בין תתברר( ב"וכיו אסורים שלטים מציבים שעדיין

 . עתירה של במסגרת השופט לפני תונח מכן לאחר ורק אותה לפתור

 

 שהיא המחויבות על, ההסדר הצעת  את קיבלו( בוזי עפר) והעותר( שוחט ליאת) העותרת

 . סייג ללא, עליהם מטליה

 

 למחיקת שמסכימה יהודה אור עיריית של המשפטית המחלקה מן תגובת גם התקבלה

, מותרים תעמולה פרסום דרכי בדבר למועמדים הנחיות שניתנו מציינת אך נגדה העתירה

 מוצגות, העירייה מטעם באירועים דברים אתונשי הופעות בעניין בוזי לעפר הנחיות ניתנו
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 להסיר הונחו העירייה ופקחי מותרים שאינם תעמולה שלטי להסרת למתמודדים דרישות

 . כדין שלא שהוצבו שלטים

 

 . החלטה של תוקף מלפניי שיצאה ההסדר להצעת נותן אני המתוארות בנסיבות

 

 של מקרים. העירייה פקחי תלהוראו לציית מצווים המועמדים שככלל זאת את רק אוסיף

 הצורך ובמידת לעירייה המשפטי הייעוץ מול יוסדרו הפקחים הוראות על מחלוקת

 . בהחלטתי שנקבע ההדברות במנגנון

 ". אחרון מוצא" רק תהיה בעתירה פנייה

 

 במערכות שנים רבת התנסות פרי הם משרד הפנים ל"מנכ חוזרי וכן ותקנותיו החוק

 יעיל וגם הוגן לפרסום מותאם הדין. המקומי במישור והן הארצי במישור הן, בחירות

 ויצליחו יכולים שהמתמודדים חזקה. ממנו לחרוג סיבה כל אין(. אפקטיבי) ומשפיע

 הדדית ובהגינות חוקיות בדרכים גם, יהיו כאשר, ונוקבים חדים יהיו, מסריהם להעביר

 

 09:00 בשעה( 2015, אוגוסט 21) ה"תשע, אלול' ו היום ניתנה

 

 
 שופט, ריקדמו עודד ר"ד

 אביב תל המחוזי המשפט בית נשיא סגן
 הבחירות ועדת ראש יושב

 צפון-דן האזורית
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