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10/21מ "תר                                                                                                                                          
 

 אלי יריב                          העותר:
 ע"י עו"ד גיא בוסי                                       

 

 נ ג ד                                                                  

 

 . יוסי בכר ראש עיריית בת ים1                         המשיב: 
 בעצמו       

 . ארז פודמסקי מנכ"ל עיריית בת ים2                                        
 . עיריית בת ים3                                        

 ע"י עו"ד תמר איגרא או עו"ד עזרא רחמיםשניהם                                             
 

 1החלטה בעניין הודעה ובקשה מטעם המשיב 

 

 

 ה ח ל ט ה                                                                 

 

 . 21.7.16ביקש לכלול תיקונים שונים בהחלטה שיצאה מלפניי ביום  –ראש העירייה  – 1המשיב מס' 

 לשנות בהחלטה דבר. עיינתי בבקשה ולהוציא הבהרה בנקודה אחת אינני רואה מקום 

הנחייתי הייתה שפרסומי העירייה יעברו בדיקה מקדימה של יועמ"ש העירייה כדי לוודא שאין בהם 

שתי הערות כלליות. האחת שמותר לפרסם פרטי מידע  תעמולת בחירות פסולה. בגדר זה ציינתי

שוטף הנחוץ לתושבי העיר ושהוא חלק מניהולה השוטף של העירייה. אינני יכול ואינני מתכוון 

לערוך מאגר רישומי )אינוונטר( של טיפוסי המידע המותר. זה הדבר שהיועמ"ש תצטרך לשקול 

ות הבגרות הוא מידע שוטף( מול ההערה אותו )בדיון הערתי שפרסום מידע על הישגים בבחינ

 הכללית השנייה שאין לאשר פרסום שכל תכליתו "טפיחה על השכם". 

 

 אינני חוזר בי מן ההערות הללו ואני משוכנע שהיועצת המשפטית תדע לנתב את דרכה במסגרת זו. 

סום, אני מקווה שהצדדים יגלו גמישות הדדית אך תמיד אפשר להביא מחלוקת על טיבו של פר

 להכרעתי. 

 

לעניין גופים חיצוניים שיש להם זיקה לעירייה )כגון זיקת תמיכה או תקצוב(. החלטתי נועדה למנוע 

עקיפה של האיסורים באמצעות "התנדבות" של גורמים שיש להם עניין לתמוך בראש העירייה 

מפעולות כאמור. ולקיים עבורו תעמולת בחירות. תיערך פנייה לגופים הללו הדורשת מהם להימנע 

אם יהיה לאיל ידו של המשיב שנערכה פנייה כתובה בהירה ונחרצת, סביר להניח שהגופים הללו לא 

 ירצו להכשיל את מי שהם )אולי( חפצים ביקרו.
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ואינני מבין את  90-התרתי את הפרסום )היתר רטרואקטיבי ופרוספקטיבי( של חוברת שנות ה

 ההערה בעניין זה.

 

ת למעלה מן הצריך( היא שהביטויים "אחריות", אני נכון לעשותה )וגם זו בבחינההבהרה היחידה ש

"אחריות פיקודית" ו"אחריות מיניסטריאלית" לא כוונו )ולא יכלו להתכוון( למעשי פשע )אם היו 

או אם יהיו כאלה( שתכליתם להכשיל את ראש העירייה על ידי  יצירת מצג כוזב שפרסום אסור 

 ראש העירייה. נעשה לכאורה מטעם 

 

של הפנייה מוטב היה שלא נכתבה משנכתבה. יעסוק ראש העירייה בענייניו ואל יעשה  6פסקה 

עצמו מטיף ומדריך, לא לי ולא לאיש מסגל ועדת הבחירות המרכזית. חזקה שכל אחת ואחד מאלה 

משיב הטענה המושמעת אינה קונקרטית )אם יש כזאת ה .היטב את גדרי פעולתו ומחויבותו יודע

מוזמן להציג אותה( המשיב איננו המפקח על עבודת הוועדה ואיננו איש ביקורת הפנים או החוץ 

 שלה. 

 

     ( 26.7.16) תמוז תשע"ו כ' ניתנה היום 

                                                                   

                                                                                                                                            
            ריקדמו עודדפרופ'                                                                        

 סגן נשיא )בדימוס( של בית המשפט המחוזי תל אביב                                                

 צפון  -יושב ראש ועדת הבחירות האזורית דן                                                     
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