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החלטה
.1

העותר פנה אליי בבקשה כי יינתן צו מניעה נגד המשיב בגין קיום אירועים

בניגוד לסעי פים  0א ו  8-לחוק הבחירות .במסגרת זאת ,מציין העותר מספר אירועים אשר
נערכו ועתידים להיערך בניגוד לסעיפים אלה :מופע בידור בחסות החברה העירונית
והמשיב; פסטיבל בחסות העירייה ובחסות המשיב; מופע במהלכו עלה המשיב לבמה,
ולטענת העותר "הוצג על ידי המפיקים לגבי תפקידו ומעמדו בעירייה ,והודה למופיעים"
(סעיף  11לעתירה) ,ועוד .כמו כן ,מצ יין הוא אירוע אשר עתיד להתקיים היום בשעה
 , 19:22אשר ממומן על ידי העירייה.
ביקשתי את תגובת המשיב .בתשובתו ,העלה טענות שונות לגבי התצהיר שצורף
.0
לעתירה .לגופם של דברים ,לטענתו ,דין העתירה להידחות ,ובאירועים השונים שמתאר
העותר הוא לא נקט בתעמולה אסורה.

עמוד  1מתוך 0
משכן הכנסת  ,קריית דוד בן  -גוריון  ,ירושלים 91912
العنوان :مجمع بن غوريون ,أورشليم القدس95919 ,
טלפון  ,هاتف  , 02-6753407 :פקס  ,فاكس Fax : 02-5669855 :

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה02-
.1

לשכת יושב ראש הוועדה

דין ה עתירה להידחות .האיסור הקבוע על שימוש בכספי ציבור או קיום מופעי

תרבות הוא בכל הנוגע לתעמולת בחירות  .קרי – אירוע מטעם העירייה ,או מופע בידור,
מהווה הפרה של סעיפים  0א ו  8-לחוק הבחירות ,רק מקום שהוא כולל כרכיב דומיננטי
תעמולת בחירות (ראו :תר"מ  12/02למען התושבים נ' חופרי (  .)) 12.2.0211במקרה דנן,
העותר לא הוכיח באופן כלשהו כי האירועים בגינם הוא מלין מהווים אכן תעמולת
בחירות .העותר צירף פרסום אחד לאירוע העתיד להתקיים היום .עיינתי בפרסום זה ,ולא
מצאתי בו כל אזכור לשמו של המשיב .כן אציין היות ואין עוררין כי מדובר באירוע
מטעם העירייה ,ובמופע בידור ,קיים איסור על קיום תעמולה כלשהי במהלכו .כמו כן,
רשמתי בפניי את התחייבותו של המשיב שלא לעשות שימוש באירועים מטעם העירייה
לטובת קמפיין הבחירות שלו.
.2

סוף דבר ,העתירה נדחית .בנסיבות העניין ,העותר ישא בהוצאות המשיב בסך

של  0,222ש"ח.

ניתנה היום ,ג' בחשון התשע" ד ( .) 7.12.0211
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