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העותר:
המשיבים:

 .0עו"ד נפתלי גרוס – חבר מועצת עיריית כפר סבא
נגד
 .0מר יהודה בן חמו – ראש עיריית כפר סבא
 .3סיעת מעוף למועצת העיר כפר סבא
 .2מר אשל ארמוני – מנכ"ל עיריית כפר סבא
עתירה למתן צו מניעה לפי סעיף 01ב לחוק הבחירות (דרכי
תעמולה) ,התשי"ט( 0999-להלן :חוק הבחירות)

החלטה
.1

בעתירה שלפניי מבקש העותר ,כי י ינת ן צו האוסר על קיום אירוע פתיחת מרכז ספורט.

בעתירה צוין ,כי עירית כפר סבא מתכננת לקיים אירוע רב משתתפים ורב פעילויות לכבוד פתיחת
מרכז הספורט בבית הספר ע"ש דוד רמז בעיר .נט ען ,ראשית ,כי קיים חשש שהמשיב  1ישתתף
בטקס ,ובכך יעשה לעצמו תעמולה אסורה; ושנית ,כי קי ום האירוע בסמוך למועד הבחירות מעלה
חשש כי מדוב ר בניסיון פסול להשפיע על הבוחר .האירוע עתיד התקיים  8ימים לפני הבחירות.
העותר פנה למשיב  3בבקשה לבטל את האירוע מן הטעמים שצוינו ,ונענה  ,כי מדובר ביריד חוגים
שלא ניתן לדחותו כיוון ששנת החוגים מתחילה ממש בימים אל ה.
בתשובת המשיבים  0-1צוין  ,כי המשיב  1אינו מתכוון להשתתף באירוע ,אך נטען  ,כי
.0
קיומו של האירוע עומד ב"מבחן הדומיננטיות" .הוטעם ,כי אירוע יריד החוגים נערך אחת לשנה
כחלק מן הפעילות השוטפת של הרשות המקומית והמועד נקבע ללא קשר לבחירות .בתשובת
המשיב  , 3נטען כי א ין טעם להפריד בין טקס הפתיחה לבין יריד החוגים שכן הדבר יבזבז כספי
ציבור .כן נטען ,כי טקס הפתיחה הוא רק חלק קטן מן האירוע המתוכנן.
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לשכת יושב ראש הוועדה

דין העתירה להתקבל .לא אחת ציינתי כי ככל ש גדלה סמיכות האירוע הנבחן למועד
.3
הבחירות ,תגבר הנטייה לסווגו ככזה שמטרתו הדומיננטית היא למען תעמולה אסורה (ראו :תר"מ
 110202הרטמן נ' גפסו (  ;) 11.9.0213תר"מ  101202סומך נ' נעים (  .)) 01.9.0213בנסיבות המקרה ,
סבורני כי אין הכרח לכרוך את יריד החוגים באירוע פתיחת מרכז הספורט  ,וקיים חשש – כזה
העומד במבחן הדומיננטיות – כי כריכת האירועים זה בזה תביא לתעמולה אסורה .העובדה כי
האירוע נקבע ללא קשר לבחירות  ,אין לה ,בנסיבות המקרה ,כדי לצמצם חשש זה .לפיכך ,ניתן בזאת
צו האוסר על קיום אירוע פתיחת מרכז הספורט .יובהר ,כי אין בצו כדי למנוע את קיום יריד החוגים.
.4

יוער ,כי המשיב ים  0-1ה פנה לתר"מ  08202בו ציינתי  ,כי קיומן של בחירות אינ ו מצדיק

שיתוק הפעילות השוטפת של הר שות והעומד בראשה .אכן ,נדמה כי קיומו של יריד החוגים עונה
לנסיבות אלה  .עם זאת ,פתיחתו של מרכז הספורט חורג ,בנסי בות ,מפעילות היומיום השגרתית .
אשר לטענת המשיב  3בעניין כפל העלו יות ה כרוך בהפרדת האירועים ,אטעים ,כי טענה זו לא
בוססה ודי בכך כדי לדחותה .הוא הדין לגבי הטענה בדבר הצורך בעידוד רישום לחוגים .יש להניח
כי הרישום יתבצע כבכל שנה.
.1

העתירה מתקבלת .בנסיבות המקרה אין צו להוצאות.
נ יתנה היום ,יום ד' ,ה ' ב חשון התשע" ד ( . ) 9.12.0213

סלים ג'ובראן
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
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