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 ט"ז בסיוון, תשע"ח 
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  דוד עציוני 

 העותר  ע"י ב"כ עוה"ד אייל נון וחגי וגנפלד 

 
 נגד

 

 חיפה עירייתראש  -. יונה יהב 1 

 ע"י ב"כ עו"ד תומר בראון     

 .  עיריית חיפה2

 ע"י ב"כ עוה"ד הגב' ימית קליין     

 

 המשיבים    
 
 

 החלטה
 

 .1959 -ב' לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, תשי"ט 17עה, לפי סעיף עתירה למתן צווי מני .1

 

 

העותר מעיד על עצמו, כי הוא מתכוון להתמודד לראשות עיריית חיפה בבחירות לרשויות  .2

 (.כפי שנכתב בעתירה 31.10.2018 -)ולא ב 30.10.2018המקומיות, הצפויות להתקיים בתאריך 

 ולהלן אדון בהם אחד לאחד.למספר סעדים,  העותרבעתירתו עותר 

 

 

לעשות שימוש בציוד השייך לעיריית חיפה או  1מס'  מתן צו מניעה שיאסור על המשיב - סעד א' .3

 :בעובדי העירייה לצרכי תעמולת בחירות

 

שעליו להתנהג כחוק. מתשובת  1סעד זה הוא סעד כללי, וכמוהו כעתירה להורות למשיב מס'  

יודע גם יודע מה מותר ומה אסור, ואין בשלב  1, כי המשיב מס' תיהתרשמלעתירה  1המשיב מס' 

 זה כל מקום ליתן נגדו צו כללי כמבוקש בעתירה.

 

 הנני דוחה העתירה לקבל הסעד הנ"ל.לפיכך  
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 בשלטים ברחבי העיר: צו מניעה שיאסור פרסום - סעד ב' .4

 

רחבי העיר בקשר על שלטים שנתלו בהעותר לעתירה הצביע  21עד  14בסעיפים  )א(

תחת הכותרת "זה  ,לפרוייקטים שונים הנעשים בעיר, חלקם במעורבותה של עיריית חיפה

 וחלקם שלא במעורבותה. ,קורה בחיפה"

 

כי השלטים אליהם מתייחסת העתירה הוסרו, למעט  ,המשיבים, כל אחד בתשובתו, ציינו  )ב(

 .2018דש ספטמבר השלטים הנוגעים לחזרתה של "הכרמלית" לפעילות בסוף חו

 

השלטים שהעתירה עוסקת בהם, ונכון את הנני סבור כי נכון נהגו המשיבים בכך שהסירו  )ג(

אף שהותירו על כנם את השלטים המתייחסים ל"כרמלית". ה"כרמלית" היא כלי תחבורה 

המשמש את תושבי העיר והמבקרים בה, וראוי לתושבי העיר שידעו כי בחודש ספטמבר 

עילות תקינה. מדובר במידע רלבנטי לתושבי העיר, ואין בו כל תעמולת היא תשוב לפ

 בחירות.

 

משהוסרו כל השלטים אליהם מתייחסת העתירה )למעט השלטים בעניין הכרמלית שאין  )ד(

 בהם תעמולה(, הנני דוחה את העתירה לקבל הסעד הנ"ל.

 

באמצעות העיתון העירוני  1ס' צו מניעה שיאסור פרסום תעמולת בחירות של המשיב מ - סעד ג' .5

 :המקוון המתקרא "עירונט"

 

עתירת העותר מתייחסת לכתבות שונות שפורסמו בעיתון העירוני המקוון המתקרא  )א(

בו מופעים אזכורים רבים של ראש העירייה, ציטוטים מדבריו, כתבות בהן  "עירונט",

 ת חייו."דבר ראש העיר" ולקורו -מופיעות תמונותיו, ואף קישורים ל

 

ואכן כך , ציינו שהקישורים אליהם מתייחסת העתירה הוסרו ,המשיבים, כל אחד בתשובתו )ב(

בגיליונות קודמים . 21.2.2018בגיליון מהתאריך  ,מצאתי כאשר נכנסתי לבקר באתר

, אך לדעתי תמונות אלה אינן תעמולת בחירות 1מצויות תמונות בודדות של המשיב מס' 

, בהן צוטטו דברים שאמר 21.2.2018בות שמצאתי בגיליון מתאריך גם שתי הכת אסורה.

 ראש העירייה, אינן תעמולת בחירות אסורה.

 

 על כן, הנני דוחה עתירת העותר לקבל הסעד הנ"ל. )ג(

 

 שימוש במחלקת הדוברות של העירייה:מתן צו מניעה האוסר על ראש העירייה לעשות  - סעד ד' .6

 

לעשות שימוש במחלקת  1העותר עותר לכך שיינתן צו מניעה האוסר על המשיב מס'  )א(

 הדוברות של העירייה.
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הוא ראש העירייה גם בתקופת הבחירות, וככל  1עם כל הכבוד, אזכיר לעותר שהמשיב מס'  )ב(

שהוא נזקק לשירותי מחלקת הדוברות בתקופה זו, לצורך מילוי תפקידו כראש העירייה, 

נוע זאת ממנו. מכיוון שהעתירה אינה מציינת אירוע מיוחד בו ראש העירייה עושה אין למ

שימוש במחלקת הדוברות לצורך תעמולת בחירות אסורה, והסעד המבוקש הוא סעד כללי, 

 הנני דוחה את עתירת העותר למתן הסעד הנ"ל.

 

 

 תשלום אגרת שילוט: מיועדים, ובלאהאיסור תליית שלטים על גדרות ולא במקומות  - סעד ה' .7

 

שלעיל. משכך, הדברים  4ככל שירדתי לסוף דעתו של העותר, מדובר בשלטים בהם עוסק סעיף  

 שלעיל כוחם יפה אף לעניין השלטים התלויים על גדרות ומקומות אחרים. 4שנקבעו בסעיף 

 

 לפיכך הנני דוחה גם העתירה לסעד הנ"ל. 

 

 

ש העירייה וקורות חייו באתר האינטרנט של המשיבה מס' הסרת קישורים לתמונות רא - סעד ו' .8

2: 

 

על פי תשובות המשיבים לעתירה, הקישורים לתמונת ראש העירייה, דבר ראש העירייה וקורות  

 חייו הוסרו, ועל כן הנני דוחה עתירת העותר גם ביחס לסעד הנ"ל.

 

 

 אשר על כל האמור לעיל, הנני מחליט לדחות את העתירה. .9

 בות העניין החלטתי שלא לעשות צו לתשלום הוצאות, ולפיכך כל צד ישא בהוצאותיו.בנסי 

  

 , בהעדר הצדדים.30.5.2018ניתן היום, ט"ז בסיוון, תשע"ח,  

                                                                                    
 

 , שופטיצחק כהן
 הבחירות ועדת ראש יושב

 חיפה אזוריתה
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