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העותר:

תר"מ 2/202/

נגד
המשיבים:

 .1מר דוד בוסקילה ,ראש העיר
 .2שדרות אחת
בקשה למתן צו מניעה לפי סעיף 11ב לחוק הבחירות (דרכי
תעמולה) ,תשי"ט( 1191-להלן :חוק הבחירות)

החלטה
.1

בעתירה שלפניי מבקש העותר שיינתן צו נגד המשיבים בשל הפרה של סעיף 8

לחוק הבחירות .העותר טוען כי בעצרת שקיימו המשיבים ביום שבת האחרון,
 , 19.12.0211נכללה ה ופעה של הזמר בר כהן  ,אשר צורפה בסרטון לעתירה  ,וזאת לאחר
שקיים מספר שיחות והתכתבויות עם המשיבים שהבטיחו לו כי הופעה כזו לא תתקיים .
מעתירתו עולה גם שהמשיבים הזמינו אמנים לשאת דברים.
.0

ביקשתי את תגובת המשיבים .בתגובתם ,המשיבים לא מכחישים את דבר הופעת

האמן ,אלא טוענים כי הוא עלה להופיע עם תום העצרת ,לאחר שהמשיב  1עזב אותה.
בנוסף ,טוענים הם כי הזמר לא השמיע דברי תעמולה או התייחס לדברי הבחירות.
.1

דין העתירה להתקבל .סעיף  8רישא לחוק הבחירות  ,הרלוונטי לענייננו ,קובע

כדלקמן:
" לא ת הא תעמ ולת בחירות מלווה תכניות בידור,
לרבות הופעות של אמנים ,נגינה ,זמרה ,הצגת
סרטים ונשיאת לפידים; " ...
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.4

לשכת יושב ראש הוועדה

לטעמי ,אין נפקא מינה אם ההופעה נערכה בתום העצרת ,או באמצעה .בפני

הקהל ששהה בעצרת שמטרתה תעמולתית (והעניין לא הוכחש על ידי המשיבים) הופיע
אמן ,בניגוד להוראות החוק (ראו גם :תב"כ  11/19קפל נ' רשימת הליכוד – ישראל ביתנו
בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה (  . ) ) 1.1.0211הלכה למעשה ,בענייננו ההופעה
הייתה כרוכה בתעמולת הבחירות.
.1

סוף דבר ,אני מורה על מתן צו המונע מהמשיבים לקיים תעמולת בחירות תוך

הפרת סעיף  8לחוק הבחירות  .בנסיבות העניין ,המשיבי ם י ישאו בהוצאות העותר בסך
 1,222ש"ח .

ניתנה היום  ,ט"ז בחשון התשע" ד ( .) 01.12.0211

סלים ג'ובראן
שופט בית המשפט העליון
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