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 : המבקש

                 
  חפצי חיים

 
 

 ד ג נ 

 
  גארלה אריה :המשיב

 
  המשפט בית ביזיון פקודת לפי בקשה

 :המבקש בשם
 

 :המשיב בשם

 מוזס אברהם ד"עו
 

 אוזלבו נחל ד"עו
 

 החלטה
 

(, בה טוען המבקש הביזיון פקודת –בפניי בקשה לפי פקודת ביזיון בית משפט ]נוסח חדש[ )להלן  .1

 יו, ובה ציוויתי על24.10.2018כי המשיב לא קיים את החלטתי בהליך העיקרי, שניתנה בתאריך: 

 .להסיר שלטי בחירות שונים

לאחר קבלת הבקשה שבנדון, הגיש המשיב ערר ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת,  .2

זמן מה, דחה כב' המשנה לנשיאה ובקשה לעיכוב ביצוע. הבקשה נדחתה ערב הבחירות, ובחלוף 

 (. 30.10.2018חפצי נ' גארלה ) 9/21את הערר גופו )ער"מ 

החלטתי, ואף שהגשת ערר אינה מעכבת ביצוע ההחלטה את המשיב קיים במועד הגשת הבקשה לא  .3

והוא (, 2015-להוראות הבחירות )דרכי תעמולה( )סדרי הדין בבקשות ועררים(, התשע"ה 28)סעיף 

 ת השלטים המפרים, עד יום הבחירות עצמו. לא הסיר א

משכך, אין מקום ליתן סעד לפי פקודת הביזיון, שתכליתה לאכוף צווים שיפוטיים במבט צופה  .4

; ובראן'ג' ס' הש' כב(, 7.10.2013' )ואל לביא יואל' נ וידל מיכאל 131/20 מ"תר: ראו)פני עתיד 

 בעניין החלטה, ניצן' נ מרציאנו 44/20 מ"תר(; 2004) 49( 4)נט ד"פ, שרבט' נ שרבט 3888/04 א"רע

 (.29.9.2013 מיום ביזיון



 142/21תר"מ    ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 2מתוך  2עמוד 

 9195015, أورشليم القدس, غوريون-مجمع بن: العنوان   9195015גוריון, ירושלים -משכן הכנסת, קריית דוד בן

 VadatB@knesset.gov.il: البريد اإللكترونيדוא"ל  02-5669855: فاكس , פקס02-6753407: هاتفטלפון 

 www.bechirot.gov.il الموقعאתר האינטרנט 

 עבירה להוות עלולה אף שהפרתה, שיפוטית החלטה ניתנהבעניין נושא הבקשה , זאת עם יחד .5

 נר להיות אמורה שיפוטי צו בהוראות עמידה, כך על יתרה(. תעמולה דרכי לחוק 17 סעיף) פלילית

: שנקבע כפי, מועצה ראש משרתל וחומר קל ,ציבורית למשרה בבחירות מתמודדים לרגלי

 ולהוראות לחוק הציות על. שיפוטיים יםובצו ראש להקל יכול אינו ציבור נבחר לשמש המבקש"

" ציבורי לתפקיד להיבחר מבקש עצמו הרואה כל יפסע שלאורו האש לעמוד להיות המשפט בתי

 (( . 14.10.2013) המרכזית הבחירות וועדת ר"יו' נ חמוד 6614/13 ץ"בג)

יישא בהוצאות הוא , המשיב ואולם, עקב התנהלותלאור כל האמור לעיל, אני דוחה את הבקשה.  .6

 . ₪ 2,500, ובהוצאות לטובת אוצר המדינה בסך של ₪ 7,500המבקש, בסך של 

 ימים ממועד מתן החלטתי זו.  10ההוצאות ישולמו תוך       

 

 (2018 בנובמבר 5חשון תשע"ט )כז' ניתנה היום 

 

 טל אברהם
 

  מחוזי משפט בית של נשיא
 הבחירות ועדת ראש יושב

 דרום-מרכז האזורית

 

 

 

 


