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תר"מ 47/02
מר צביקה צרפתי – סגן ראש עיריית כפר סבא

העותרים:

נגד
המשיבים:

 .0מר יובל לוי – חבר מועצת העיר כפר סבא
 .2סיעת תפו"ח – עיריית כפר סבא
עתירה למתן צו מניעה לפי סעיף 01ב לחוק הבחירות (דרכי
תעמולה) ,התשי"ט( 0191-להלן :חוק הבחירות)

החלטה
טענות הצדדים

.1

בעתירה שלפניי ,מלין העותר כנגד שימוש שעושים המשיבים באות "ס" ובשם

"יובל לוי" באופן הנחזה לפתק בחירות .לטענתו ,התנהלות זו עומדת בניגוד להוראות
סעיף  7לחוק הבחירות.
.0

עוד מציין העותר כי כבר הוגשה עתירה נגד המשיבים בגין התנהלות זו (תר"מ

 12/02פרץ נ' לוי ,הוגשה ביום  ,) 17.2.0213אולם העתירה נמחקה נוכח התחייבות
האחרונים להסתיר את הא ות "ס" מהשלטים  .אולם ,לטענת העותר ,עד ליום הגשת
העתירה הנוכחית (  ) 11.7.0213טרם הוסרה האות "ס" משלטי התעמולה של המשיבים.
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.3

לשכת יושב ראש הוועדה

ביקשתי את תגובת המשיב ים  .בתשובתם ,טוענים הם כי דין העתירה להידחות

נוכח חוסר תום לב של העותר .לטענתם ,העתירה חוזרת על טיעונים שהועלו במס גרת
תר"מ " 12/02לאחר שהמשיבים קיבלו את האישור לשימוש באות ס' ממפלגת ש"ס
בכנסת" (סעיף  1לתשובה).
.4

לטענתם ,בקשתו של העותר למנוע מהם באופן גורף משימוש באות ס' ,ולא רק

לתקופת  40הימים טרם הבחירות ,וזאת על אף שלסיעתו שלו אין שום מעמד לגבי האות,
נועדה ל העמיס על המשיבים ותו לא .כמו כן ,טוענים הם כי סיעתם כבר הדפיסה שלטים
רבים הנושאים את האות ס' .
.1

לגוף העניין ,טוענים הם כי העותר נעזר בס פ ק ה פרסום של העירייה כדי לאתר

שלטים של המשיבים הנושאים את האות ס' ,וכי מדובר במספר קטן של שלטים (ארבעה)
אשר בשגגה לא הוסרה מהם ה אות ס' ,ועתה גם מ הם הוסרה האות.
המסגרת הנורמטיבית

.2

סעיף  7לחוק הבחירות קובע " :פרט לתקופת  40הימים שלפני יום הבחירות לא

תהיה ת עמולת בחירות באמצעות השימוש – אם בכתב ואם בצורה אחרת – באות
המציינת רשימת מועמדים"  .המועד הקבוע בסעיף  7לעיל עדיין לא חל ,ולפיכך ,ב מועד
זה – שימוש באות המציינת רשימת מועמדים אסורה ,הן במישרין והן בעקיפין (ראו:
תר"מ  34/02קמיל נ' מועצה מקומית מזכרת בתיה (  ;) 14.7.0213תר"מ  4/02קרן נ' "נתניה
אחת" (  ; ) 02.4.0213תר"מ  39/12גל נ' נשרי (  ,) 0.9.0222השופט א' ריבלין )).
דיון והכרעה

.7

דין העתירה ל התקבל .הוראות סעיף  7ברורות ,וטענות המשיבים לעניין חוסר

תום לב אינן ברור ות ,שעה והעותר א זכר את העתירה שהוגשה בתר"מ  12/02באופן
ברור (סעיפים  9-7לעתירה) .במסגרת זאת ,ספק בעיני אם כוונת העותר הייתה כי אאסור
על שימוש גורף באות ס' על ידי המש יבים ,ונראה כי כוונתו הייתה רק בעת זו בהתאם
להוראת סעיף  7לחוק הבחירות.
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.2
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בהמשך לכך ,בהודעת המשיבים בתר"מ  12/02מיום  03.2.0213ציינו כי הם

"פעלו באמצעות החברה המטפלת ,להסתיר את האות ס' במרבית שלטיהם ו/או להחליף
פרסומים [ ]...עבודת ההסתרה אמורה להסתיים מחר( " 04.2.0213 ,סעיף  1להודעה).
נוכח הסכמתם זו נמחקה העתירה .ברי ,כי התחייבות בפני ועדת הבחירות מחייבת ,ואין
המשיבים רשאים לרוקן אותה מתוכן .על רקע זה ,התנהלותם של המשיבים חמורה
במיוחד.
.9

לפיכך ,ניתן צו האוסר על המשיבים לעשות שימוש באותיות המציינות רשימת

מועמדים עד ליום ה 24-בטרם מועד הבחירות .ככל שקיימים שלטים מעין אלה ברחבי העיר,
יש להורידם עד ליום .42.7.4.7.

ככל שהעותר מוצא שלטים נוספים ברחבי העיר הנושאים את האות "ס" לאחר
.12
יום  , 02.7.0213עליו לפנות בכתב אל המשיבים  ,ועל יהם החובה להוריד אותם תוך
שלושה ימים מיום קבלת המכתב.
.11

בשולי הדברים ,אציין כי לגישתי סעיף  7לחוק הבחירות אינו חל בכל הנוגע

לשימוש בשם מועמד באופן הנחזה לפתק בחירות .סעיף  7עניינו במניעת הטעייה.
הבחירות לרשויות המקומיות מתקיימות בשני פתקים – כאשר על פתק ההצבעה לראש
הראשות המקומית מופיעים שמות המתמודדים .לפיכך ,כל עוד אין שני מועמדים בעלי
שם זהה ,אינני רואה כיצד פרסום פתק הנחז ה לפתק בחירות ונושא שם מועמד לר שות
מקומית סותר את סעיף  7לחוק הבחירות במובנו התכליתי.
.10

סוף דבר ,העתירה מתקבלת כאמור לעיל  .המשיבים יישאו בהוצאות העותר בסך

של  3,222ש"ח.
נ יתנה היום ,יז' באב התשע"ג ( .) 04.7.0213
סלים ג'ובראן
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה 02-
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