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תר"מ 41302/
העותר:

 .0מר מוטי פרנקו
נגד

המשיבים:

 .0המועצה המקומית באר יעקב
 .3מר ניסים גוזלן – ראש המועצה המקומית באר יעקב
 .2רשימת "באר יעקב בתנופה"
 .4גב' אילנית ברנס
 .5גב' איילת שמש
 .6מר יהודה אלקריף
 .7גב' מרים דבח
 .8גב' רבקה שכטר
 .9גב' אלונה גוואה
 .01מר יעקב חללה
 .00גב' טובה חסון
 .03גב' אביבית גורין
בקשה למתן צו מניעה לפי סעיף 07ב לחוק הבחירות (דרכי
תעמולה) ,תשי"ט( 0959-להלן :חוק הבחירות)

החלטה
.1

העותר פנה אליי בבקשה למתן צו מניעה נגד המשיבים  1ו  0-בגין שלטים שתלו

עובדי מועצה על בתיהם בתמיכה במשיבים  . 3-0עוד מציין הוא כי פנה למשיבה 1
בדרישה כי השלטים יוסרו ,ונענה על ידי היועצת המשפטית כי אין מניעה לתליית
השלטים.
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.0

ביום  , 3.12.0213הוריתי לצרף את המשיבים  10-4כמשיבים לעתירה.

.3

המשיבים ,בתשובתם ,טוענים כי דין העתירה להיד חות .המשיבה  1טוענת כי

באת כוחה בחנה את הוראות הדין לעניי ן זה" ,ומצאה כי אינן כוללות הוראה האוסרת על
תליית שלטי בחירות בבתי מגורים של עובדים" (סעיף  11לתשובה) .לפיכך ,לטענתה,
"סברה ב"כ המועצה הח"מ כי מתן הנחיה להסרת שלטי הבחירות בדירות מגורים של
עובדי המועצה יש בה משום פגיעה בזכויות יסוד של העובדים ובני משפחתם ,לכן דחתה
את הדרישה וסב רה כי דינה של העתירה להידחות אף היא" (סעיף  11לתשובה) .כמו כן,
לטענתה ,מרבית השלטים נשוא העתירה נתלו לא על ידי עובדי עירייה אלא על ידי בני
משפחתם ,וחלק ם הוסרו בעקבות הגשת העתירה.
.4

המשיבים  10-4טוענים בתמצית כי השלטים לא נתלו על ידם א לא על יד י בני

משפחתם המתגוררים עימם  ,וכמו כן העלו טענות שונות שאין זה המקום לפרטן .עוד
אציין כי רק חמישה מתוך תשעת המשיבים בחרו להשיב לעתירה.
דיון והכרעה

.1

דין העתירה ל התקבל.

.3

לאחרונה קבעתי כי קיים איסור על כלל עובדי מועצות מקומיות לתלות שלטי

תעמולה על בת יהם ,מכוח סעיף  11לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) ,התשכ"ה , 1931 -
הנחיית היועץ המשפטי לממשלה  , 1.1920והודעת נציב שירות המדינה עג . 19 /זאת,
מכיוון ש" שלט בחירות המוצב על גבי ביתו של עובד ציבור ,וודאי שמהווה הטפה
ישירה למען מפלגה או מועמד ,וודאי שהוא נחזה לתושב ס ביר כפגיעה בניטרליות
ההכרחית של עובד ציבור באשר הוא (תר"מ  11/02מהפך נ' רוכברגר ( .)) 1.9.0213
.1

כמו כן ,בעניין אחר קבעתי כי האיסור על תליית שלטי תעמולה על גבי בתים של

עובדי ציבור תקפה גם אם השלט לא נתלה על ידי העובד אלא על ידי מי מדיירי הבית
האחרים:
"אכן ,הסרת השלט יש בה משום פגיעה בחופש הביטוי הפוליטי
של בעלה .ולכן ,פעולה זו תיעשה רק מקום שקיימת ודאות
קרובה לפגיעה באינטרס הציבורי ,ובענייננו – שוויון בין
המועמדים וטוהר הבחירות (השוו :תר"מ  14/02למען התושבים
נ' חופרי ( ;)13.3.0213תר"מ  33/02צור נ' נחמני (.))14.1.0213
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במקרה דנן ,נוכח חשיבותה של שמירה על הניטרליות של עובד
ציבור (ראו :תר"מ  44/02מרציאנו נ' ניצן ( ,))1.1.0213ונוכח
תפקידה הציבורי הבכיר בעיריית קריית גת ,ניתן בזאת צו להסרת
השלט התלוי על ביתה של המשיבה  .3דומה ,כי קיימת ודאות
קרובה לכך שתושב ,אשר השלט האמור יקרה בדרכו ,יעלה
בדעתו כי המשיבה – בהיותה עובדת ציבור בתפקיד בכיר –
תומכת במועמד זה או אחר" (תר"מ  103/02לדרמן נ' עמותת
מרכז מריאן לגיל הרך (.))1.12.0213
.1

דברים אלו יפים לענייננו .אמנם ,כפי שמציינת ב"כ המשיבה  , 1איסור על תליית

שלטים על גבי ב תי עובדי ציבור פוגע בזכויות יסוד .אולם ,נוכח האינטרס כבד המשקל
העומד מנגד ,לגישתי ,יש לנקוט כך .לפיכך ,ועם כל הכבוד ,עמד ת ה נדחית בזאת .בשולי
הדברים אציין כי אני רואה פגם בעובדה כי יועצת משפטית לרשות מקומית ,על אף
החלטותיי המפורשות בעניין זה ,ראתה לנכון להנ חות את המועצה המקומית ו את עובדיה
לפעול בניגוד גמור לכך.
.9

קראתי את תשובותיהם של המשיבים  11 , 1 , 1 , 4ו  . 10-המשיבים מעלים טענות

בנוגע לפגיעה שהאיסור מטיל עליהם ,אולם ,עם כל הצער ,אין לקבל טענות אלה מן
הטעמים שפירטתי לעיל  .לפיכך ,ניתן בזאת צו מניעה האוסר על המשיבים  11-4לתלות
שלטי תעמולה על בתיהם.

.12

סוף דבר ,העתירה מתקבלת כאמור לעיל  .בנסיבות העניין ,אין צו להוצאות .
ניתנה היום ,ו ' בחשון התשע" ד ( .) 12.12.0213
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