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 אבו כף סלאמה                  :העותר

 
  

 ד ג נ 

 ראש המועצה האזורית אל קסום -. מר גבר אבו כף1 :יםהמשיב
 . המועצה האזורית אל קסום2
 מחוז דרום -. קופת חולים כללית3
 
 

  1959-ט"התשי(, תעמולה דרכי) הבחירות חוק ילפ מניעה לצו עתירה

  
 נוכחים:

 כוחו, עו"ד דכוור עבדאללה -ותר ובאהע
 בעצמו 1המשיב 

 , עו"ד הדס רוזנצוויג2ב"כ המשיבה 
 
 

 פרוטוקול
 

 :ב"כ העותר
 . 1לא ראיתי את תגובת המשיב 

שלא ינאם במהלך  1שמעתי את הערת בית המשפט ואני מבקש שבית המשפט יציע למשיב 
לא  1ינה בתגובתה שהמשיב צי 2המשיבה בעתירתו.  1הטכס. איני יודע מה כתב המשיב 

 ינאם בטכס. 
 אני מבקש למחוק את העתירה ללא צו להוצאות. 

 
 

 :2ב"כ המשיבה 
אני חוזרת על האמור בתגובתנו. טענת עו"ד דכוור בקשר לדברים שכתבנו בנוגע לאפשרות 

כתב בתגובתו שהוא  1לא ינאם בטכס, אינם מדויקים. מה שכתבנו הוא שהמשיב  1שהמשיב 
 ודע אם יוזמן לנאום ושאם בית המשפט יורה לו להימנע מלנאום, הוא לא ינאם. איננו י

 
 :1המשיב 

המדובר בפתיחת מרפאה חדשה. אני קיבלתי הזמנה מקופ"ח כללית ללשכה שלי. המרפאה 
נבנתה במימון של כללית ולא של המועצה וגם הטכס הוא של כללית ולא של המועצה. אני 

 שותף להזמנה, אני רק הוזמנתי. לא ניסחתי את ההזמנה ולא 
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 החלטה

  
העתירה מכוונת נגד טכס חניכת מרפאה ביישוב "אום באטין", שאמור להתקיים בעוד 
כשעה וחצי. העותר ביקש להורות על ביטול הטכס היום ועל קיומו במועד אחר, לאחר 
 הבחירות. התקבלו תגובות המשיבים, מהם עולה כי המרפאה היא מרפאה של קופ"ח

כללית. נבנתה על ידה, ללא מימון של המועצה. הטכס ומועדו נקבעו על ידי קופ"ח כללית 
 וחברי המועצה רק הוזמנו לטכס.  1והמשיב 

 
בנסיבות אלה אינני רואה מקום להורות על ביטול הטכס. אינני רואה מקום גם לאסור על 

ון של ברכה קצרה לפתיחת לנאום בטכס, כמובן שהנאום צריך להיות בסגנ 1המשיב 
 המרפאה, ללא כל מרכיב תעמולתי או מרכיב אחר הקשור לבחירות. 

 
 בנסיבות הענין, ובמידה רבה לפנים משורת הדין, אינני עושה צו להוצאות. 

 
 
 
 
 
 

 18.10.18תשע"ח, בחשוון  ט'היום  ניתנה
 

 
 
 

 
 בית משפט מחוזי באר שבע  אליהו ביתן , שופט 

 באר שבע ירות האזוריתראש ועדת הבחיושב 
 

mailto:VadatB@knesset.gov.il
http://www.bechirot.gov.il/

