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 רונית לב

 
 ד ג נ 

 
 יוסי ברודני, ראש עיריית גבעת שמואל .1 :יםהמשיב

 1סיעת גבעת שמואל  .2
 

 1959-ט"התשי(, תעמולה דרכי) הבחירות לחוקד 17-ו ב17 פיםסעי לפי מניעה לצו עתירה
 חוק דרכי תעמולה( –)להלן 

 
 בשם העותר:

 
 בשם המשיבים:

 עו"ד גיא בוסי
 

 עו"ד אבי הלוי
 החלטה

 1 
 2 

חוק דרכי  –)להלן  1959-ב לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט17בפניי עתירה לפי סעיף  .1 3 

 4 לחוק דרכי תעמולה.  8תעמולה(, שבגדרה התבקשתי ליתן צו המונע הפרת סעיף 

 5 

שצפוי להתקיים בצהרי יום , וצורפה לה הזמנה לאירוע 20.09.2018העתירה הוגשה בתאריך  .2 6 

, ראש העיר, מזמין את נוער העיר, "לשבת איתי לחומוס שישי צהריים 1המחרת, שבו המשיב  7 

 8 נשב נדבר, נעדכן ונתעדכן", במתנ"ס בגבעת שמואל.

 9 

לחוק דרכי תעמולה, וההזמנות שצורפו  8עם קבלת העתירה, ולנוכח הוראתו המפורשת של סעיף  .3 10 

ם בזאת צו ארעי, במעמד צד אחד, עד מתן החלטה אחרת, האוסר על לעתירה, נתתי בו במקו 11 

המשיבים להגיש מאכלים או משקאות משכרים בכל אירוע תעמולה שיבוצע על ידם או  12 

בהשתתפותם, ובפרט האירועים שפורטו בעתירה ובנספחיה. וכן הוריתי למשיבים להגיש כתב  13 

 14 תשובה לעתירה גופה. 

 15 

, המודיע לי שהאירוע 2את הודעת יו"ר מטה הבחירות של המשיבה  בסמוך לאותו מועד קיבלתי .4 16 

 17 נושא העתירה בוטל, וכי במקומו יתקיים חוג בית בבית פרטי.

 18 

בתשובת המשיבים לעתירה ציינו המשיבים כי הצו הארעי קויים, האירוע בוטל והמשיבים  .5 19 

 20 מתחייבים לקיים אותו גם לעתיד לבוא, ולכן העתירה מתייתרת.

 21 
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בנוסף ציינו המשיבים, בקצרה, כי לטעמם אין בהגשת החומוס בגין מתנה, וכי העותרים לא ציינו  .6 1 

דבר לגבי עלותו של החומוס ולגבי הנשיאה בהוצאותיו, וכך גם ציינו לגבי חלוקת יין שבוצעה על  2 

 3 ידם בראשית שנת הלימודים. 

 4 

 5 . שדינה של העתירה להתקבללאחר בחינת כתבי הטענות, מצאתי  .7

 6 

 7 לחוק דרכי תעמולה קובע במפורש:  8סעיף  .8

 8 

לא תהא תעמולת בחירות קשורה במתן מתנות, ופרט למסיבות ".... 9 
 10 בבתים פרטיים לא תהא קשורה בהגשת מאכלים או משקאות משכרים.

לחוק העונשין,  184כהגדרתו בסעיף  –לעניין זה, "משקה משכר" .... 11 
 12 "1977-התשל"ז

 13 

הדין אוסר על ליווי תעמולת בחירות בהגשת מאכלים או משקאות משכרים, פרט למסיבות  .9 14 

חוגי בית(. אין נפקא מינה עלות המאכלים או המשקאות  –בבתים פרטיים )המכונות כיום  15 

' הבית היהודי ) 12/20או מי נשא בעלותם )ראו והשוו: תב"כ  1המשכרים (, 4.2.15רמי כהן נ 16 

יווי תעמולת בחירות בהגשת מאכלים או משקאות משכרים, אסורה הינה, השופט ס' ג'ובראן(. ל 17 

 18 אירועים שנועדו לתעמולת בחירות.  םה שפורטו בעתירהכאשר האירועים 

 19 

ד לחוק דרכי תעמולה, להתחייבות 17-ב ו17תוקף של צו מניעה קבוע לפי סעיפים נותן אני  .10 20 

המשיבים שלא להגיש מאכלים או משקאות משכרים בכל אירוע תעמולה שיבוצע על ידם או  21 

, וגם אז במידה שאינה הופכת את חלוקת למעט בחוגי בית בבתים פרטיים) בהשתתפותם 22 

, אין נפקא מינה לעלותם או (לאספקט הדומיננטי של האירועאכלים או המשקעות המשכרים המ 23 

 24 לזהות הנושא בעלותם. 

 25 

 26 צו להוצאות. אין  נוכח התחייבות המשיבים .11

 27 

 28 (. 2018באוקטובר  5) ט"תשעה תשריבו "כום הי ניתנה

 29 

 30 אברהם טל
 31 

 32 לוד-מרכז מחוזי משפט ביתשל  נשיא
 33 הבחירות ועדת ראש יושב

 34 דרום-מרכז האזורית

                                                 
אציין כי משקה משכר הוגדר כ 1 אלכוהולי שנועד לצריכת אדם והמכיל, בבדיקת מדגם  "-בשולי הדברים  או  תוסס  משקה 

על ידי רוקח כדין; צויינה תכולת  אלכוהול לפי הנפח, למעט סמים ותרופות המוכנים או נמכרים  או יותר  ממנו, שני אחוזים 
זה הוכחה לכאורה למידת התכולה.האלכוהול שבמשקה הנמ )ב( לחוק רישוי עסקים, 2" )סעיף צא במיכל, ישמש ציון 

 (.1977-לחוק העונשין, התשל"ז 184, בהתאם להפניה בסעיף 1968-התשכ"ח


