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 מועצה אזורית שומרון. 1
 ראש המועצה האזורית שומרון –יוסי דגן . 2
 כספים מהמועצה. כל בעלי זכות החתימה להוצאת 3
 
 

 1959-ט"התשי(, תעמולה דרכי) הבחירות לחוק ד17-ו ב17 סעיפים לפי מניעה לצו עתירה
 חוק דרכי תעמולה( –)להלן 

  

 
 החלטה

 

לפני בקשה דחופה למתן צו מניעה זמני )במעמד צד אחד( שעניינה אי העברת כספים למימון נופש שעתיד 

 שלא לקיים את הנופש. 2המורה למשיב , וצו מניעה 6.7.18להתקיים מחר, 

 

אה יביסוד הבקשה הזמנה שהוציאה המועצה האזורית שומרון ליושבי ראש מזכירויות הישובים וחברי מל

ל"שבת להנהגות הישובים עם הנהלת המועצה". האירוע עתיד להתקיים החל ממחר ועד למוצאי שבת 

לזוג לאחר סבסוד. העותר סבור כי מדובר בתעמולת בחירות אסורה על  ₪ 400במלון בירושלים ועלותו 

 . 2חשבון הציבור והוא נסמך על מודעה שפרסמו יושבי ראש המזכירויות וועדי היישובים לתמיכה במשיב 

 

ורק  2.7.18. העותר נענה על ידי בא כוח המועצה ביום 29.6.18פנייתו של העותר למשיבים נעשתה ביום 

 לערך הגיעה העתירה לעיוני.  14:45, בשעה 5.7.18חמישי,  עתה, ביום
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לעשות  לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובת המשיבים לה כעולה ממכתב בא כוח המשיבים לעותר, החלטתי

הוראות הבחירות )דרכי תעמולה( )סדרי הדין בבקשות ( להוראות הבחירות 1)8שימוש בסמכותי לפי סעיף 

לק את העתירה על הסף אף מבלי להידרש לתגובת המשיבים, וזאת על יסוד לס, ו2015–ועררים(, התשע"ה

 הנימוקים הבאים:

 

העתירה הוגשה בשיהוי בלתי נסבל, באופן שאינו מותיר שהות לקבל את תגובת המשיבים לעתירה  .1

)למעט תגובתם לפנייה המקדימה בכתב(, לקיים דיון או לקבל החלטה. העותר לא פרט מתי נודע 

, וכי המענה שקיבל היה 29.6.18רוע המתואר, אך די בכך שפנייתו הראשונה הייתה ביום לו על האי

 כדי להביא לדחיית העתירה כבר מטעם זה. 2.7.18ביום 

 

טענת העותר כי מדובר בתעמולת בחירות אינה נשענת על דבר. המדובר באירוע שמארגנת המשיבה  .2

. )השנה הוא הוקדם מחודש ספטמבר( תקופה ועולה מתוך התגובה כי הוא נערך בכל שנה באותה 1

מטרתו גיבוש ומתן כלים מקצועיים כחלק מהשלטון הדו רובדי במועצות האזוריות תוך שהוברר 

נעדר מכל פרסום של  1כי לא יינשאו בו דברים פוליטיים או כל דברי הנחייה. שמו של המשיב 

ונחה תשתית עובדתית מספיקה האירוע. אכן, העותר חולק על הצגת הדברים הזו ואולם לא ה

 לתמוך בטענותיו. 

 
איני סבור כי ניתן ללמוד מהמודעה שצורפה כנספח ב', שבה מביעים המשתתפים או חלק מהם  .3

 תמיכה בראש המועצה על כך שהכינוס הוא בגדר תעמולת בחירות אסורה.

 
המשיבים כבר התחייבו הגשת העתירה בעיתוי הנוכחי אף אינה נותנת מענה לקושי אחר והוא כי  .4

לערוך את הכנס, הוזמן אירוח בבית המלון וביטולו כעת אינו אפשרי. בנסיבות אלה גם העתירה 

 לעניין עצירת מימון הוגשה באיחור.

 
נדחית. משלא נתבקשה תגובה  –למניעת הכנס או למניעת מימון  –לאור האמור, העתירה למתן צו מניעה 

 אין צו להוצאות.

 

 (5.7.2018' בתמוז התשע"ח )כב ,היום ניתנה
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